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Tarkistus 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia ja 
työntekijöiden alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta, helpotettava heidän 
sopeutumistaan teollisiin muutoksiin ja 
tuotantojärjestelmien muutoksiin 
erityisesti ammatillisella koulutuksella ja 
uudelleenkoulutuksella sille
perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen 
tehtävien mukaisesti; lisäksi ESR edistää
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota SEUT-sopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti. Sen pitäisi kiinnittää 
erityishuomiota syrjäisimpiin alueisiin 
SEUT-sopimuksen 349 artiklan 
mukaisesti ja ottaen huomioon, että kriisi 
on koetellut juuri kyseisiä alueita pahiten 
työllisyyden osalta. SEUT-sopimuksen 9 
artiklan mukaan unionin on otettava 
huomioon politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. es

Tarkistus 33
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllistymismahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllistymismahdollisuuksia, autettava 
työmarkkinoille integroitumista, 
edistettävä työvoiman liikkuvuuden 
kasvua Euroopassa, tuettava 
yrittäjyyskulttuuria, edistettävä koulutusta 
ja elinikäistä oppimista, kehitettävä 
aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille 
perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen 
tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti ja lievennettävä esteitä, jotka 
ovat seurausta perussopimuksen 349 
artiklassa mainituista tekijöistä
Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n 
on otettava huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. pt

Perustelut

Ottaen huomioon suuret työllisyyttä koskevat vaikeudet, on oleellista, että ESR muodostaa 
aktiivisen kannan henkilöiden palkkaamisen tehokkaaksi tukemiseksi, ja että edistettäisiin 
liikkuvuutta Euroopassa sekä yrittäjyyteen liittyviä toimenpiteitä, kuten tapoja löytää uusia 
työnteon muotoja. Perustussopimuksen 349 artiklassa viitataan syrjäisimpien alueiden 
luonnonvaraisiin rajoitteisiin, joita kohdataan 174 artiklassa, jossa pyritään edistämään 
suurempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
ja torjuttava köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä perussopimuksen 9 artiklan 
ja sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 35
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
tukemalla etenkin perusliikuntaa 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
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torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

Or. de

Tarkistus36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kohta

Komission teksti Amendment

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset. 

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, tuettava 
laadukkaiden pitkäaikaisten työpaikkojen 
luomista, edistettävä koulutusta ja 
elinikäistä oppimista sekä kehitettävä 
aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille 
perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen 
tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaan ESR:n on otettava huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. pl

Tarkistus 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa‘12. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma"13, 
"Nuoret liikkeellä"14, ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi"15. Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia"16 ja "Innovaatiounioni"17

liittyviä toimia.

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa‘12. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden ja
koulutuksen sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi 
tuettava jäsenvaltioita näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtäävissä pyrkimyksissä. 
Sen olisi myös tuettava
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa 
kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma"13, "Nuoret liikkeellä"14, ja 
"Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi"15. Siitä 
tuetaan myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia"16 ja "Innovaatiounioni"17

liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioilla on oltava 
mahdollisuus käyttää ESR:n varoja 
Euroopan globalisaatiorahastosta 
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tuettujen toimien loppuunsaattamiseen 
sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijöitä 
on irtisanottu paikallisen tai alueellisen 
talouden tai kansantalouden odottamasta 
kriisistä johtuvan, vakavan häiriön 
seurauksena tai johtuen kyseisen alan 
nopeasta heikentymisestä tai toimintojen 
siirtämisestä EU:n ulkopuolelle ja sen 
aiheuttamasta merkittävästä negatiivisesta 
vaikutuksesta paikalliselle tai alueelliselle 
taloudelle tai kansantaloudelle;

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään laadukasta
työllisyyttä ja kiinnittämään erityistä 
huomiota työmarkkinoilta kauimmas 
etääntyneisiin ihmisiin ja tukemaan 
työvoiman liikkuvuutta, investoimaan 
koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden ja 
syrjinnän torjumista. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
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niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi 
erityisesti tuettava rekrytointia koskevia 
Euroopan työnvälityspalveluita ja niihin 
liittyviä Eures-toimia, erityisesti EURESin 
raja-aluekumppanuuksia ja niihin liittyviä 
tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja 
kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä 
tasolla, ottaen huomioon erityisesti rajan 
yli työssä käyvät.

Or. en

Tarkistus 40
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia), jotta 
näillä olisi aktiivisempi asema 
työllistymismahdollisuuksien 
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valtioiden rajat ylittävällä tasolla. tunnistamisessa yhdessä julkisten ja 
yksityisten organisaatioiden kanssa, ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Or. pt

Perustelut

Eurooppalaisten työvoimapalveluiden ei tule rajoittua toimimaan EU:ssa voimassa olevien 
ammatillisten mahdollisuuksien jakelupaikkana, vaan sen tulee ottaa vastuu paljon 
aktiivisemmasta asemasta yhdessä julkisten ja yksityisten yritysten kanssa ajatuksenaan 
tunnistaa uusia työllisyysmahdollisuuksia. Pyritään siihen, että EURES ottaa vastuun 
ensisijaisena paikkana eurooppalaisen liikkuvuuden osalta ja tätä varten se tulee toimimaan 
proaktiivisemmin ja dynaamisemmin.

Tarkistus 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa
lisäämällä työntekijöiden alueellista 

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista, demografisista muutoksista
ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut 
hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on 
lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. 
ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään hyvää 
työtä, korkealaatuista työllisyyttä ja 
tukemaan epävarman työllisyyden 
kitkemistä, investoimaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista. Pyrkiessään 
edistämään osallistavia työmarkkinoita
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liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

helpottamalla vapaaehtoista
työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, 
ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia 
koskevia Euroopan työnvälityspalveluita 
(Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, 
ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella 
ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Or. en

Tarkistus 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien,
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten naisten ja maahanmuuttajien, 
parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään 
työllisyyttä ja tukemaan työvoiman 
liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, 
tutkimukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden sekä 
asunnottomuuden torjumista. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi 
erityisesti tuettava rekrytointia koskevia 
Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-
toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus-
ja neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.
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Or. fr

Tarkistus 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia ja demografisia haasteita, 
jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, 
teknologian muutoksista ja koko ajan 
ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä kasvattamaan ja edistämään 
työllisyyttä ja tukemaan työvoiman 
liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR voi tukea 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Or. pl

Tarkistus 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa sekä erityisesti saaristo-, 
raja- ja vuoristoalueilla – on aiheellista 
kestävän kehityksen, talouskasvun ja 
työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi 
parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja 
vahvistaa työllisyys-, koulutus- sekä
sosiaali- ja terveyspolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Or. fr

Tarkistus 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – unionin
jäsenvaltioissa ja erityisesti vähemmän 
kehittyneissä jäsenvaltioissa – on 
työllisyyden ja henkilöresurssien 
kehittämisen kohentamiseksi ja 
edistämiseksi aiheellista parantaa 
julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa 
toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia 
valmiuksia.

Or. es

Tarkistus 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksen [...] [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 9 artiklassa määritettyjen 
temaattisten prioriteettien lisäksi – alueilla 
ja jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 
lisäämiseksi kansallisella ja alueellisella 
tasolla parantaa julkishallinnon tehokkuutta 
ja kykyä toimia osallistavasti ja vahvistaa 
työllisyys-, koulutus-, sosiokulttuuri- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 47
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 
lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta ja vahvistaa työllisyyttä, 
muodollista ja vapaamuotoista koulutusta 
sekä sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Or. lt

Tarkistus 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa.
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ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 
prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

Or. de

Tarkistus 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 6

Komission teksti Tarkistus

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

Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan yritysten ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten, sosiaalisten ja 
yhteistalouden yritysten kehittämistä ja 
kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat 
mukautua asianmukaisten taitojen 
hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen 
tarjoamien mahdollisuuksien kautta 
globalisaation mukanaan tuomiin uusiin 
haasteisiin.

Or. es
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Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan mikro- sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten, mukaan lukien 
kulttuurin alalla ja luovilla aloilla 
toimivat yritykset, jatkuvaa kehittämistä ja 
kilpailukykyä, jotta voitaisiin luoda 
laadukkaita työpaikkoja ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 
prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta. ESR:n tulisi 
työmahdollisuuksien lisäämiseksi edistää 
myös kulttuurisia ja luovia taitoja.

Or. en

Tarkistus 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 53
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 

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

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

Or. en

Tarkistus 54
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tiukat kiintiöt ja sitoumukset on hylättävä, koska alueet tarvitsevat enemmän joustavuutta 
kehittäessään tukistrategioitaan, joiden tulisi olla niiden konkreettisiin tarpeisiin sovitettuja.

Tarkistus 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 7

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden toteuttamista 
keskittämällä tukea Euroopan unionin 
prioriteetteihin työllisyyden, koulutuksen, 
sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 
torjumisen, vammaisten syrjimättömyyden 
ja institutionaalisten valmiuksien aloilla 
ja lisäämällä tätä tukea, koska strategian 
tavoitteiden toteuttamiseen vaaditaan 
asianmukaista ja riittävää rahoitusta. 
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.
Temaattisen keskittämisen pitäisi 
kuitenkin olla joustavaa, jotta ESR:n 
tukitoimet voitaisiin mukauttaa jokaisen 
jäsenvaltion ja alueen tarpeisiin ja 
ominaispiirteisiin.

Or. es

Tarkistus 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. 

Or. en

Tarkistus 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, ottaen 
huomioon alueellisella ja paikallisella 
tasolla toimivat, ja erityisesti 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumista 
myöntämällä niille määrätty osa varoista, 
mahdollisesti yleisen tuen muodossa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen aktivointi ja 
osallistuminen ESR:n täytäntöönpanoon.
Sen lisäksi jäsenvaltioiden on osoitettava 
soveltuva määrä ESR:n määrärahoja 
teknisen tuen rahoittamiseen asetuksen 
[...] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
52 artiklan mukaisesti suoraan kaikille 
asetuksen [...] [yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] 5 artiklassa tarkoitetuille 
kumppaneille, erityisesti 
työmarkkinaosapuolille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta 
helpotettaisiin näiden kumppanien 
osallistumista ohjelmien ja toimien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin ja tuettaisiin 
niiden valmiuksien kehittymistä 
Euroopan unionin kumppanuutta 
koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on oikea-aikaisesti ja 
johdonmukaisesti otettava 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
mukaan ESR:n valmisteluun, seurantaan 
ja arviointiin. Laadukkaita 
kumppanuuksia on edistettävä kaikilla 
politiikan tasoilla. 
Kumppanuusperiaatetta pitäisi vahvistaa 
ja se tulisi ohjaavana periaatteena 
laajentaa kaikkiin ESR:sta tuettuihin 
toimiin.

Or. en
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Tarkistus 61
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Perustelut

Alue- ja paikallisviranomaiset ovat omien alueidensa taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen 
ensisijaisia asiantuntijoita ja tietävät niiden väestön todelliset tarpeet. Tässä mielessä heidän 
on osallistuttava ei ainoastaan täytäntöönpanoon, vaan myös strategiseen määrittelyyn, 
erityisesti tavoitteisiin, toimintasuunnitelmaan ja tavoitteiden määrittämiseen.

Tarkistus 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

jäsenvaltioiden on kannustettava 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 63
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 9

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 
artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat oikea-aikaisesti ja 
johdonmukaisesti huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa, niin valmistelussa, 
toteutuksessa, seurannassa kuin 
arvioinnissakin ja varmistaa, että 
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sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia

Or. en

Tarkistus 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan 
ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan 
tehokkuutta, ja tämän vuoksi on 
perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Koska sosiaaliset innovaatiot 
kuuluvat useamman ohjelman 
soveltamisalaan, on otettava käyttöön 
keinoja, joilla voidaan estää samojen 
toimien ja aloitteiden päällekkäisyys tai 
kaksinkertainen rahoitus. Lisäksi, koska 
jotkut välillisesti hallinnoidun ESR:n 
puitteissa toteutettavat toimet osittain 
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vastaavat suoraan hallinnoidun, 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan EU:n ohjelman puitteissa 
toteutettavia toimia, on otettava käyttöön 
keinoja, joilla voidaan estää eri 
hallinnointitavoilla toteutettavien toimien 
ja aloitteiden päällekkäisyys tai 
kaksinkertainen rahoitus.

Or. en

Tarkistus 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea 
alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin sellaisten 
toimenpideohjelmien valmisteluun,
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin, joissa ne ovat osallisina, 
voidaan käyttää ja tukea alueellisia 
sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, 
yhteisöjohtoisia paikallisia 
kehittämisstrategioita sekä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia strategioita.
Jäsenvaltion on otettava kumppanuuteen 
mukaan sellaiset toimielimet, järjestöt ja 
ryhmät, jotka edustavat kyseessä olevaa 
aluetta ja jotka saattavat vaikuttaa 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoon 
tai joihin toimenpideohjelman 
täytäntöönpano saattaa vaikuttaa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin 
ryhmiin, joihin ohjelmat saattavat 
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vaikuttaa ja joilla saattaa olla vaikeuksia 
vaikuttaa ohjelmiin, erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevat ja 
marginalisoituneet ryhmät. 
Kumppaneiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä on noudatettava parhaita 
käytänteitä, jotka ovat 5 artiklan 
3 kohdassa määriteltyjen 
käytännesääntöjen perustana. Vähintään 
5 prosenttia ESR:n kansallisella tasolla 
käytettävistä määrärahoista on osoitettava 
yhdennettyjen alueellisten investointien 
puitteissa toteutettaviin toimiin asetuksen  
[...] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 14

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja 
tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Monitasoisen hallinnon periaatteen 
mukaan on tarkoitus saada alue- ja 
paikallisviranomaiset, kaupungit, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt 
sekä muut kansalaisyhteiskunnan toimijat
osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien 
suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja 
hallintoon käyttäen tarvittaessa apuna
alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.
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Or. es

Tarkistus 71
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea 
alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktiivinen osallistuminen on 
välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja 
sen yleistavoitteiden toteuttamisen 
kannalta. Alue- ja paikallisviranomaisten, 
kaupunkien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 
ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa on käytettävä ja 
tuettava alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

Or. en

Tarkistus 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, työpaikkojen luomista, 
työntekijöiden vapaaehtoista liikkuvuutta, 
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osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä. sosiaalista osallisuutta ja yhteisötaloutta.
Tukien myöntämisessä tulisi aina 
säilyttää mahdollisuus käyttää parhaiten 
alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin 
soveltuvaa yhdistelmärahoitusta.

Or. en

Tarkistus 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jos tämä auttaa lisäämään toimien 
tehokkuutta tai saattamaan päätökseen 
muista EU:n välineistä kuten sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
EU:n ohjelmasta, EU:n 
globaalirahastosta ja EAKR:n 
rahoitettuja toimia.

Or. en

Tarkistus 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, nuoria, yli 50-vuotiaita, 
työpaikkojen luomista, työntekijöiden 
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osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä. liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
sosiaalista yrittäjyyttä.

Or. pl

Tarkistus 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan kappale 18

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmien 
vahvistamista sekä niiden 
enimmäismäärien vahvistamista eri 
toimenpidetyyppien mukaan sekä 
politiikkaan perustuviin takuisiin 
sovellettavien erityissääntöjen ja -

(18) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaan 
komission pitäisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa vahvistaa
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmät, vahvistaa
niiden enimmäismäärät eri 
toimenpidetyyppien mukaan sekä 
määrittää politiikkaan perustuviin takuisiin 
sovellettavat erityissäännöt ja 
-edellytykset. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
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edellytysten määrittämistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. es

Tarkistus 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) tehtävät, sen tuen 
soveltamisala, erityissäännökset ja 
tukikelpoiset menolajit.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

SEUT-sopimuksen 177 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset 
tavoitteet ja rakenteet.

Tarkistus 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tehtävä Tavoite

Or. es

Perustelu

SEUT-sopimuksen 177 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset 
tavoitteet ja rakenteet.

Tarkistus 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin,
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, edistetään 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
korkeaa tasoa ja helpotetaan 
työntekijöiden sopeutumista 
yritysmaailman ja tuotantojärjestelmien 
muutoksiin. Lisäksi ESR:lla osaltaan 
vahvistetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa, 
torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistetään sukupuolten tasa-
arvoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
ja torjutaan syrjinnän kaikkia muotoja.

Or. fr

Tarkistus 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden 
vapaaehtoista alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta, helpotetaan ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävän 
kehityksen edistämiseen liittyvien uusien 
taitojen ja kykyjen omaksumista ja 
kehittämistä, edistetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa, 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa, 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista 
osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja 
edistetään näin unionin prioriteetteja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 81
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 

2. 1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua ja työntekijöiden mukauttamista 
työmarkkinoihin, tuetaan työntekijöiden 
alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, 
helpotetaan heidän sopeutumistaan 
muutoksiin, edistetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa, 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
kannustetaan nuorten työllistymistä, 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista 
osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja 
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yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla. edistetään näin unionin prioriteetteja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. pt

Perustelut

On olemassa henkilöitä, joilla on korkea akateeminen koulutus, mutta he eivät löydä 
työllistymismahdollisuutta. Näin ollen on oleellista auttaa mukauttamaan ja muuttamaan 
näiden henkilöiden pätevyyttä, jotta he integroituisivat mahdollisimman helposti 
työnmarkkinoille. ESR:n tulee toteuttaa tavoitteensa auttaa nuorten työllistymistä, estäen 
vitsauksen, joka laittaa nuoret, korkeasti koulutetut sukupolvet muuttamaan maasta ja 
etsimään töitä muilta Euroopan alueilta.

Tarkistus 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa, työpaikkojen luontia ja
korkeaa laatua, helpotetaan työntekijöiden 
sopeutumista muutokseen, tuetaan 
työntekijöiden vapaaehtoista alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, annetaan tukea 
irtisanotuille työtekijöille, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en
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Tarkistus 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja asunnottomuutta ja 
edistetään näin unionin prioriteetteja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. fr

Tarkistus 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa,
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa sekä vapaata 
sivistystoimintaa, edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
ja syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan 
sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan 
köyhyyttä ja edistetään näin unionin 
prioriteetteja taloudellisen, sosiaalisen ja 
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yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla. alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisen alalla.

Or. lt

Tarkistus 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian prioriteettien ja
yleistavoitteiden saavuttamiseen. ESR 
tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhdennetyt 
suuntaviivat19 ja neuvoston suositukset 
kansallisista uudistusohjelmista.

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian yleistavoitteiden 
saavuttamiseen. ESR tukee politiikan ja 
toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa
ottaen huomioon ’hyvän työn’ käsitteen ja 
varmistamalla, että ESR:stä tuetuilla 
toimilla edistetään YK:n ja ILO:n 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
kaikkien näkökohtien täytäntöönpanoa.
Kaikkien ESR:stä tuettujen 
toimintapolitiikkojen ja toimien on 
tarkasti noudatettava työtä koskevia 
kansainvälisiä normeja ja ILO:n 
yleissopimuksia ja erityisesti niissä on 
sitouduttava edistämään täystyöllisyyttä ja 
tuottavaa, vapaasti valittua työtä ILO:n 
yleissopimuksen N:o 122 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät ja 
työmarkkinoilta kauimmas etääntyneet, 
vammaiset, maahanmuuttajat, pakolaiset ja 
turvapaikanhakijat, kodittomat ja muut 
köyhyysuhan alaisena olevat ryhmät, 
lapset ja nuoret, iäkkäät ihmiset, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet tai 
marginalisoitumisuhan alaisena olevat
yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. 
ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, 
mikroyrityksille ja osuuskunnille, jotka 
edistävät jäseniensä ja käyttäjiensä etuja 
sekä ratkaisujen löytämistä 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja jotka 
kuuluvat yhteisötalouteen. ESR:sta 
annetaan tukea myös järjestöille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
sosiokulttuurisen ja kulttuurisen 
toiminnan alalla, työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikan alalla sekä syrjinnän 
torjumisessa.

Or. en

Tarkistus 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 

3. ESR:n tuesta hyötyvät Euroopan 
unionin asukkaat, mukaan lukien 
heikommassa asemassa olevat ryhmät, 
kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja 
kouluttamattomat työntekijät, vanhemmat 
työntekijät, vaikeuksin työmarkkinoille 
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annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

työnsä menetyksen jälkeen palaavat yli 
50-vuotiaat työntekijät, vammaiset, 
maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

Or. pl

Tarkistus 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, 
turvapaikanhakijat, pakolaiset, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt,
kodittomat ja muut köyhyysuhan alaisena 
olevat ryhmät ja syrjäytymässä olevat 
ihmiset, lapset ja nuoret mukaan lukien. 
ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan ja yhteiskunnallisen 
kehityksen edistämiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

Or. en
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Tarkistus 89
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 90
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 91
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kuten tukikaudella 2007–2013 turvapaikanhakijoiden tukeminen ESR:n kautta on oltava 
mahdollista myös vuodesta 2014 alkaen. Kokemus on osoittanut, että turvapaikanhakijoiden 
tilannetta voidaan selvästi parantaa ESR:n tuella tapahtuvalla integroinnilla 
työmarkkinoille..

Tarkistus 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä lueteltujen temaattisten 
tavoitteiden ja asetuksen (EU) N:o […] 9 
artiklan mukaisesti ESR:sta tuetaan 
seuraavia investointiprioriteetteja: 

1. Asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 8, 9, 
10 ja 11 kohtien a, b, c ja d alakohtien 
temaattisten tavoitteiden ja ESR:n 
tehtävän mukaisesti ESR:sta tuetaan 
seuraavia investointiprioriteetteja:

Or. en

Tarkistus 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing



AM\903909FI.doc 45/160 PE491.059v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

8) Edistetään työllisyyttä ja tuetaan 
työvoiman liikkuvuutta seuraavin toimin:

(a) Edistetään korkealaatuista työllisyyttä 
sekä hyvää ja ihmisarvoista työtä
seuraavin toimin:

Or. en

Tarkistus 97
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, 
myös paikallisten työllisyysaloitteiden 
kautta, ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen, erityisesti pohjoisimmilla 
syrjäisimmillä alueilla, joissa väestön 
tiheys on vähäinen ja vuoristoalueilla

Or. pt

Tarkistus 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, 
nuorten, yli 45-vuotiaiden, naisten ja 
vammaisten, pääsy työpaikkoihin, myös 
paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen;
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Or. es

</Amend>

Tarkistus 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

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

(i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy 
korkealaatuisiin työpaikkoihin 
kohdentamalla tukea erityisesti 
pitkäaikaistyöttömille, myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman 
vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen 

Or. en

Tarkistus 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 101
Nuno Teixeira

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

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille, sisältäen aktiiviset 
aloitteet työpaikoista, työvaliokunnat, 
jotka auttavat työelämään 
mukauttamisessa ja 
työharjoitteluohjelmat paikallisella ja 
kansainvälisellä tasolla edistäen ja 
kasvattaen nuorten liikkuvuutta 
Euroopassa

Or. pt

Perustelut

Kaikkia nuoria tulee auttaa sekä kaikkia aloitteita, jotka voivat helpottaa heidän pääsyään 
työmarkkinoille. Yliopistot, kunnanhallitukset tai paikallisviranomaiset voivat vahvistaa 
työvaliokuntia helpottaen näin työpaikkatarjousten saantia, nuorten pääsyä työmarkkinoille 
ja kansainvälistä liikkuvuutta.

Tarkistus 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille;

(ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten ja yli 50-vuotiaiden
kestävä integroituminen työmarkkinoille;

Or. pl

Tarkistus 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä ja osallistava 
integroituminen työmarkkinoille

Or. fr

Tarkistus 104
María Irigoyen Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen;

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys sekä yritysten ja etenkin pienten 
ja keskisuurten yritysten perustaminen ja
kehittäminen;

Or. es

Perustelu

ESR:n on sisällytettävä tavoitteisiinsa pienten ja keskisuurten yritysten perustaminen ja 
kehittäminen, koska ne ovat tärkeimpiä työllistäjiä.

</Amend>

Tarkistus 105
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys, yritysten perustaminen, 
yrittäjyyskoulutus, kunnan ja koulujen 
yrittäjyystoimenpiteet, 
pääomasijoitusrahastot ja tekninen tuki, 
joka on erikoistunut liiketoiminnan 
aloittamiseen
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Or. pt

Perustelut

Oman työpaikan luonti edellyttää sitä, että yrittäjyyskulttuuria vahvistetaan ja kaikkia 
vaiheita, jotka johtavat liiketoimi-idean täytäntöönpanoon, tuetaan. Näin ollen on tärkeää 
tukea yrittäjyyskoulutusta, edistää liiketoimintaideoita, määrittää rahoitusmuotoja, kuten 
bisnesenkelit tai riskipääomayritykset, ja kaikkea teknistä tukea, jonka avulla kulloinenkin 
idea tuodaan markkinoille.

Tarkistus 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

(iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen, 
kestävä kehitys ja liiketoiminnan siirto 
erityisesti koskien pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä

Or. en

Tarkistus 107
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen;

(iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen sekä 
yritysten luovutukset;

Or. de

Tarkistus 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

(iv) naisten ja miesten tasa-arvo 
työmarkkinoilla ja urakehityksessä, 
naisten ja miesten taloudellinen 
riippumattomuus ja työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen

Or. en

Tarkistus 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) kohtuuhintaisten asuntojen 
saatavuus erityisten sosiaalipalveluiden 
kautta ja yhteiskunnan tukemien 
asuntojen tarjonnan lisääminen

Or. fr
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Tarkistus 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin;

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
auttaminen teknologian ja 
työmarkkinoiden muutoksiin 
mukautumisessa ennalta ehkäisevien ja 
aktiivisten toimenpiteiden avulla, etenkin 
sellaisilla alueilla, joilla on käynnissä 
yritysten ja sektorien rakenneuudistus, 
joilla yritykset joutuvat lopettamaan 
toimintansa tai joilta yritykset siirtyvät 
muualle, sekä niillä alueilla, jotka 
kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestöön liittyvistä haitoista, SEUT-
sopimuksen 174 artiklan ja sitä 
seuraavien artiklojen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin erityisesti pk-
yrityksissä ja mikroyrityksissä

Or. fr

Tarkistus 113
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien, 
erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten,
mukautuminen muutoksiin

Or. en

Tarkistus 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin:

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin muutoksiin sekä osuus- ja 
yhteisötalouteen pohjautuvien yksiköiden 
edistäminen ja kehittäminen:

Or. pl

Tarkistus 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komission teksti Tarkistus

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin, jotka liittyvät 
ympäristön ja yhteiskunnan kestävän 
kehityksen edistämiseen

Or. en
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Tarkistus 116
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin;

(v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin ja erityisesti 
väestörakenteen muutokseen;

Or. de

Tarkistus 117
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 artikla − 1 kohta − a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
ammatillinen mukautuminen muutoksiin

Or. it

Tarkistus 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen (vi) työntekijöiden aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen parantamalla 
työolosuhteita, ympäristöä ja työterveyttä 
sekä ikääntyneiden työntekijöiden asemaa 
työmarkkinoilla parantavat toimet;
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Or. en

Tarkistus 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komission teksti Tarkistus

(vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen (vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen 
sekä fyysinen aktiivisuus

Or. en

Perustelu

Urheilu luo työpaikkoja. Urheilun ammattilaiset kehittävät ja päivittävät jatkuvasti 
ammattitaitoaan ja palvelujaan lisätäkseen työntekijöiden laadukkuutta ja kuntoa. Urheilu 
työllistää EU:ssa joko suoraan tai välillisesti noin 15 miljoonaa ihmistä. On arvioitu, että 
urheiluun sidoksissa olevan työllisyyden kokonaisosuus on viimeisen 10 vuoden aikana 
kasvanut noin 60 prosentilla.

Tarkistus 120
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen; (vi) aktiivisena ja terveenä eläminen ja
ikääntyminen sekä fyysinen aktiivisuus ja 
perusliikunta;

Or. de

Perustelu

Juuri väestörakenteen kehityksen huomioon ottaen on fyysisellä aktiivisuudella jokaisessa 
ikävaiheessa muillekin kuin työntekijöille terveyden kannalta yhä suurempi merkitys. Tätä 
alaa koskevilla ESR:n investoinneilla voidaan siis sekä luoda työpaikkoja että keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä osaltaan keventää terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvia paineita.
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Tarkistus 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(vii) työmarkkinainstituutioiden
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtäävät toimet.

(vii) työmarkkinajärjestöjen
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, 
kumppanuuksien, sopimusten ja 
aloitteiden tukeminen edistämällä 
olennaisten sidosryhmien kuten 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen verkostoitumista 
kansainvälisellä, alueellisella ja 
paikallisella tasolla tavoitteena vahvistaa 
työmarkkinoille pääsyä, työvoiman 
kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen 
tähtäävien toimien tukeminen sekä 
tiedotuspalvelujen, neuvonnan ja työn 
tarjonnan ja kysynnän yhteensopivuuden 
parantaminen työnantajien ja liikkuvien 
työntekijöiden keskuudessa rajatylittävät 
työntekijät, kausityöntekijät ja toiseen 
jäsenvaltioon lähetetyt työntekijät mukaan 
lukien yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtäävät toimet, etenkin 
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lisäämiseen tähtäävät toimet. kaukana mantereesta sijaitsevilla alueilla, 
kuten syrjäisimmillä alueilla;

Or. es

Tarkistus 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komission teksti Tarkistus

(vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, 
myös työvoiman kansainvälisen 
liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät 
toimet.

(vii) epävarmojen työllistämismuotojen 
kitkeminen ja sosiaalisen liikkuvuuden 
mahdollistavien ponnahduslautojen 
luominen tarjoamalla pysyviä, varmoja ja 
säännöllisiä työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

(vii a) työmarkkinoilla heikommassa 
asemassa olevien, erityisesti vammaisten, 
työllisyyden tukeminen.

Or. en

Tarkistus 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdanto-osa 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 127
<RepeatBlock-By><Members>Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, 
Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul</Members>

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) nuorten ihmisten käytännönläheisen, 
elinkeinotoimintaan liittyvän koulutuksen 
toteuttaminen ja vahvistaminen 
kaksijakoisten 
ammattikoulutusjärjestelmien avulla, 
joissa teoreettiset ja käytännön 
opetussisällöt yhdistyvät järkevällä 
tavalla;
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Or. de

Tarkistus 128
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen 
osallistumista ja kohottaa koulutustasoa

ii) parannetaan kolmannen asteen 
koulutuksen laatua ja säätelyä
työmarkkinoiden todellisia tarpeita 
vastaaviksi, tehokkuutta ja avoimuutta 
tavoitteena lisätä siihen osallistumista,
kohottaa koulutustasoa, työllistyvyyttä ja 
liikkuvuutta Euroopassa

Or. pt

Perustelut

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

Tarkistus 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen 
osallistumista ja kohottaa koulutustasoa; 

(ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen 
osallistumista ja kohottaa koulutustasoa, 
nykyaikaisten opetusjärjestelmien 
suurempi käyttöaste näillä tasoilla;

Or. pl
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Tarkistus 130
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja ammatillista pätevyyttä ja 
kelpoisuutta sekä koulutusjärjestelmien 
relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

Or. pt

Perustelut

Tulee tarkkaan määritellä, että tavoitteena on ajantasaistaa henkilöiden pätevyys ja 
ammattitaito sekä muodostaa suurempi suora yhteys tuntemuksen ja työmarkkinoiden välille.

Tarkistus 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan henkilöiden
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja tarjotaan 
heille uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, 
lisätään mahdollisuuksia epäviralliseen 
oppimiseen ja arkioppimiseen ja
parannetaan koulutusjärjestelmien 
relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta 
edistämällä etenemistä 
koulutusjärjestelmässä ja siirtymistä 
opinnoista työelämään.

Or. en
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Tarkistus 132
Tamás Deutsch

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen ja kohtuuhintaisiin, kestäviin 
ja korkealaatuisiin kulttuuripalveluihin, 
kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja 
pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien 
relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 133
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta;

(iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien sekä yritysten 
ammatillisen koulutuksen relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta;

Or. de

Tarkistus 134
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(iii a) tuetaan nuorten saamista 
kaksijakoiseen ammatilliseen 
koulutukseen ja otetaan tämä järjestelmä 
ja siihen kuuluvat ammattitutkinnot 
vahvemmin käyttöön ja hyödynnetään sitä 
EU:n tasolla;

Or. de

Perustelu

Menestyksekäs mutta vain harvoissa jäsenvaltioissa tunnettu kaksijakoinen ammatillisen 
koulutuksen järjestelmä tulee vastoin EU:ssa yleistä suuntausta nimenomaisesti mainita ja 
siten vahvistaa sen asemaa.

Tarkistus 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) parannetaan nykyistä 
tasapuolisempia mahdollisuuksia saada 
sopimuksia ammattialoittain ja alueittain, 
jotta voitaisiin lähestyä todellisia tarpeita.

Or. fr

Tarkistus 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) (uusi) edistetään vapaata 
sivistystoimintaa, lisätään sosiaalista 
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osallisuutta ja ammatillista liikkuvuutta;

Or. lt

Tarkistus 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(9) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(9) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä ja syrjintää seuraavin 
toimin:

Or. en

Tarkistus 138
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(i) aktiivinen osallisuus; (i) kaikkien ihmisten aktiivinen osallisuus, 
johon pyritään sekä edistämällä 
työmarkkinoihin osallistumista että 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa;

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, ettei aktiivinen osallisuus EU 2020 -strategian mukaan saa koskea vain 
työmarkkinoita. Työkykyiset on pyrittävä integroimaan pysyvästi laadukkaisiin työpaikkoihin, 
mutta sen ohella on tarpeen osallistaa myös esimerkiksi ne henkilöt, jotka ovat jo jättäneet 
työelämän.
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Tarkistus 139
Constanze Angela Krehl

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

Komission teksti Tarkistus

(i) aktiivinen osallisuus; (i) kaikkien aktiivinen osallisuus, johon 
pyritään sekä edistämällä 
työmarkkinoihin osallistumista että 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa;

Or. de

Tarkistus 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

(i) aktiivinen osallisuus (i) aktiivinen osallisuus
- yhdennetyt työikäiselle väestölle 
suunnatut aktiivisen osallisuuden 
lähestymistavat, jotka tukevat 
kokonaisvaltaisia, yksilöllisiä 
osallistumistapoja, laadukasta työtä ja 
sosiaalista osallistumista (yhteiskuntaan 
integroitumista ja uudelleenintegroitumista 
edistävillä toimenpiteillä) ja joilla osaltaan 
edistetään riittävä vähimmäistoimeentulo, 
laadukkaiden palvelujen saatavuus ja pääsy 
osallistuville työmarkkinoille;

- Elinkaariajattelun sisällyttäminen, jotta 
voidaan varmistaa yhdennetty tuki lasten ja 
vanhusten köyhyyden vähentämiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Or. en
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Tarkistus 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien ja muiden 
maahanmuuttajaryhmien sekä 
heikoimmassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien, integroituminen

Or. fr

Tarkistus 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen;

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien ja heikoimmassa asemassa 
olevien ryhmien sekä erityisesti 
vammaisten, integroituminen;

Or. es

Tarkistus 143
Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

(ii) marginalisoituneiden yhteisöjen 
integroituminen

Or. en
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Tarkistus 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komission teksti Tarkistus

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

(iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut, voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden 
terveyden edistämiseen liikunnan avulla 
keskittyneet ohjelmat ja yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

Or. en

Perustelu

Urheilu luo kansalaisille vuorovaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua 
sosiaalisiin verkostoihin ja edistää siten merkittävästi sosiaalista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.  Urheilua voidaan käyttää myös keinona edistää maahanmuuttajien, etnisten 
vähemmistöjen tai muiden yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien sosiaalista 
osallisuutta.  Lisäksi terveyttä liikunnan avulla edistävillä ohjelmilla voidaan pitää julkisen 
terveydenhuollon menot kurissa.

Tarkistus 145
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut, terveyttä 
edistävät liikuntapalvelut ja 
perusliikuntapalvelut ja yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut, saannin parantaminen;

Or. de
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Tarkistus 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komission teksti Tarkistus

(v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

(v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yleishyödyllisten palveluiden, julkiset 
palvelut mukaan lukien, edistäminen

Or. en

Tarkistus 147
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 artikla − 1 kohta − c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten sekä osuuskuntien edistäminen

Or. it

Tarkistus 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

vi) yhteisöjohtoisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden edistäminen.

Or. es
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Tarkistus 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Komission teksti Tarkistus

(vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

(vi) Julkisten viranomaisten ja 
paikallisyhteisöjen kehittämisstrategiat 
sekä alueita koskevat aloitteet;

Or. en

Tarkistus 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komission teksti Tarkistus

(vi a) toimenpiteet, joilla pyritään 
katkaisemaan köyhyyskierre, kuten 
perheille annettava tuki, pääsy 
korkealaatuisiin palveluihin ja lasten 
yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen

Or. en

Tarkistus 151
Tamás Deutsch

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

Komission teksti Tarkistus

(vi a) urheilu fyysisenä aktiviteettina 
tukemassa terveiden elämäntapojen 
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noudattamista

Or. en

Tarkistus 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja tehostetaan julkishallintoa
seuraavin toimin:

(11) Parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja tehokasta ja osallistaa 
julkishallintoa ja edistetään 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, erityisesti asetuksen (EU) 
N:o [...] 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien valmiuksien kehittämistä 
seuraavin toimin:

Or. en

Tarkistus 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Komission teksti Tarkistus

(i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen uudistusten, paremman 
sääntelyn ja hyvän hallintotavan 
edistämiseksi

(i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen uudistusten, paremman 
sääntelyn ja hyvän hallintotavan ja 
yhteistyön edistämiseksi

Or. en
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Tarkistus 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen uudistusten, paremman 
sääntelyn ja hyvän hallintotavan 
edistämiseksi

(i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen myös paikallisella ja 
alueellisella tasolla uudistusten, paremman 
sääntelyn ja julkishallinnon hyvän 
hallintotavan edistämiseksi

Tätä investointiprioriteettia voidaan 
soveltaa vain niihin jäsenvaltioihin, joilla 
on vähintään yksi asetuksen (EU) N:o [...] 
82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu NUTS 2 -alue tai jotka ovat 
oikeutettuja saamaan koheesiorahastosta 
maksettavaa tukea.

Or. en

Tarkistus 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan 
vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla 
on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa, tai jäsenvaltioissa, 
jotka voivat saada koheesiorahaston tukea.

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan 
vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla 
on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa, jäsenvaltioissa, 
jotka voivat saada koheesiorahaston tukea,
tai jäsenvaltioissa, joissa työttömyysaste 
on kriisin seurauksena korkeampi kuin 
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unionissa keskimäärin.

Or. es

Tarkistus 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen paikallisella 
ja alueellisella tasolla panostamalla hyvää 
hallintotapaa edistäviin uudistuksiin

Or. en

Tarkistus 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi. 

(ii) Sidosryhmien, erityisesti 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, mukaan lukien 
sosiokulttuuristen ja ympäristöasioiden 
parissa työskentelevät järjestöt, sellaisten 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
liittyvien valmiuksien parantaminen, 
joilla toteutetaan työllisyys-, koulutus-, 
sosiaali- ja sosiokulttuurialan politiikkoja 
sekä alakohtaisia ja alueellisia 
sopimuksia kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi.
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Or. en

Tarkistus 158
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) Työllisyys-, koulutus- ja
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.

(ii) Työllistävien, koulutusta ja 
ammatillista perus- ja jatkokoulutusta 
tarjoavien, sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
ja alakohtaisia ja alueellisia sopimuksia 
laativien sidosryhmien ja kumppanien
valmiuksien parantaminen kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.

(ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
parannusten ja yhteiskunnallisen 
kehityksen aktivoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus asetukseksi
Article 3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi. 

ii) Työllisyyttä, muodollista ja 
yleissivistävää koulutusta ja
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen,  
valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja 
alueelliset sopimukset kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi

Or. lt

Tarkistus 161
Tamás Deutsch

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.

(ii) Työllisyys-, koulutus-, 
terveydenhuolto- ja sosiaalipolitiikkaa 
toteuttavien sidosryhmien valmiuksien 
parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset 
sopimukset kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(ii a) panostaminen 
kumppanuusperiaatteeseen ja asetuksen 
(EU) No [...] 5 artiklassa mainittujen 
kumppanien toimintaedellytysten 
tehostamiseen, jotta varmistettaisiin 
näiden kumppaneiden osallistuminen 
ohjelmien ja toimintojen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 163
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii A alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii A) kehitetään alueellisten sopimusten ja 
paikallisten aloitteiden kapasiteettia, 
tarkoituksena edistää ESR:n alueellista 
ulottuvuutta

Or. pt

Tarkistus 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 

(a) alueilla, joita ei tueta 
koheesiorahastosta, tuetaan siirtymistä 
vähähiiliseen, ilmastomuutokseen 
sopeutuvaan, resurssitehokkaaseen ja 
ympäristön kannalta kestävään talouteen 
uudistamalla koulutusjärjestelmiä, 
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parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille;

mukauttamalla tarvittavia taitoja ja 
pätevyyksiä, parantamalla työvoiman 
ammattitaitoa ja luomalla uusia 
työpaikkoja ympäristöön ja energiaan 
liittyville sektoreille;

Or. de

Tarkistus 165
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssi-
ja energiatehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

Or. en

Tarkistus 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan,
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 

(a) tuetaan siirtymistä vähäpäästöiseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
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parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

Or. en

Tarkistus 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä 
kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä 
tutkinnon jälkeisiä opintoja, kouluttamalla 
tutkijoita ja toteuttamalla verkottumis- ja 
kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä 
yritysten välillä 

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä 
kehittämistä ja innovaatioita, myös 
yhteiskunta- ja kulttuurielämän sekä 
luovan alan innovointiverkostoja,
kehittämällä tutkinnon jälkeisiä opintoja, 
kouluttamalla tutkijoita ja toteuttamalla 
verkottumis- ja kumppanuustoimia 
korkeakoululaitosten, tutkimus- ja 
teknologiakeskusten sekä yritysten välillä

Or. en

Tarkistus 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä edistämällä yritysten ja 
työntekijöiden mukautumiskykyä,
lisäämällä investointeja inhimilliseen 
pääomaan ja vahvistamalla osallistavia 
työmarkkinoita parantamalla muun 
muassa vammaisten pääsyä 
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työmarkkinoille, parantamalla pienten ja 
keskisuurten yritysten erityisesti nuorille 
suunnattuja koulutusjärjestelmiä, 
edistämällä pienten ja keskisuurten 
yritysten osuuskuntia sekä järjestelmiä ja 
rakenteita, joilla voidaan vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävän 
kehityksen saavuttamiseen edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja uusien taitojen ja kykyjen 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 170
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä ja kestävää kehitystä
edistämällä yritysten, työntekijöiden ja 
johtajien mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan, 
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myös nuorten opiskeluun, koulutukseen 
ja oppisopimuskoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 171
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukykyä edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan, 
mihin kuuluu myös kaksijakoisen 
järjestelmän ammatillisen koulutuksen 
laitosten tukeminen; 

Or. de

Tarkistus 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 alakohta – d kohta

Komission teksti Tarkistus

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

parannetaan yritysten ja erityisesti pienten 
ja keskisuurten, sosiaalisten ja 
yhteistalouden yritysten kilpailukykyä 
edistämällä yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan.

Or. es
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Tarkistus 173
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukykyä edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä uusiin sosiaalisiin 
todellisuuksiin ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä uusiin, tarvittaviin 
liiketoiminnallisiin taitoihin 
ammattimaisten toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, ja lisäämällä investointeja 
inhimilliseen pääomaan.

Or. pt

Perustelut

Yritysten mukauttamisen tulee tapahtua uusien sosiaalisten todellisuuksien ja muutosten, 
jotka vaikuttavat globaalilla tasolla kilpailukyvyn kasvuun, perusteella, kuten investoinnit 
teknologia-, ympäristö- tai -energia-alaan.

Tarkistus 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston 
suosituksissa kartoitettujen haasteiden 
käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta kestävän kehityksen 
edistämiseen liittyvien haasteiden 
käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.



AM\903909FI.doc 79/160 PE491.059v01-00

FI

koulutusta ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien yleistavoitteiden saavuttamista. 

Or. en

Tarkistus 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa 
kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, 
jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
tuella kartoitettujen haasteiden 
käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
myötävaikutetaan kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa 
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kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, 
jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.

kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, 
jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.

Or. es

Tarkistus 177
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava 
asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 9 
kohdassa säädettyyn temaattiseen 
tavoitteeseen ”edistetään sosiaalista 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä”.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

ks. tarkistus ja johdanto-osan 7 kappaleen perustelu.

Tarkistus 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
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"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä".

"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä". Investointiprioriteetti 
"aktiivinen osallisuus" on sisällytettävä 
kaikkiin toimenpideohjelmiin. Ennen 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien laatimista komission 
on annettava ohjeet siitä, kuinka ESR:n 
on edistettävä köyhyyden vähentämistä 
yhdennetyillä ja sosiaalisesti osallistavilla 
lähestymistavoilla.

Or. en

Tarkistus 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä".

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä ja syrjintää".

Or. en

Tarkistus 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
temaattiseen keskittämiseen seuraavien 

Poistetaan.
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sääntöjen mukaisesti:
(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 
prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin
(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin
(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 
prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

Or. en

Tarkistus 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen 
keskittämiseen seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

3. Jäsenvaltioiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten
on pyrittävä temaattiseen keskittämiseen 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 182
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen 
keskittämiseen seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

3. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on 
pyrittävä temaattiseen keskittämiseen 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Or. it

Tarkistus 183
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sk

Tarkistus 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 187
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 

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

prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista talouselämän 
edustajien ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
valittuihin investointiprioriteetteihin

Or. en

Tarkistus 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä vähintään
80 prosenttia ESR:n jäsenvaltiokohtaisten 
määrärahojen kokonaismäärästä 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9  
ja 10 kohdassa säädettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin

Or. en

Tarkistus 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 190
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella valittuihin
investointiprioriteetteihin

Or. en

Tarkistus 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä vähintään 70 prosenttia 
ESR:n jäsenvaltiokohtaisten 
määrärahojen kokonaismäärästä 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9  
ja 10 kohdassa säädettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin

Or. en

Tarkistus 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin;
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Or. es

Tarkistus 195
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 80
prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään kuuteen 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin, niistä EVM:n 
tukea saavissa maissa vähintään 
50 prosenttia temaattisiin tavoitteisiin b)
investoinnit koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen ja d) 
hallinnollisten valmiuksien kehittäminen.

Or. de
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Tarkistus 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla, ja 
alueilla, joiden BKT asukasta kohden oli 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 25 
jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
mutta jotka nyt ovat tukikelpoisia 
siirtymäalueiden tai kehittyneempien 
alueiden luokassa, jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
enintään viiteen 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin.

Or. en

Tarkistus 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä vähintään
60 prosenttia ESR:n jäsenvaltiokohtaisten 
määrärahojen kokonaismäärästä 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9 
ja 10 kohdassa säädettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin

Or. en

Tarkistus 200
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 
prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista talouselämän 
edustajien ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
valittuihin investointiprioriteetteihin.

Or. en

Tarkistus 201
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen c kohtaa sovelletaan 
myös alueisiin, joiden bruttokansantuote 
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asukasta kohden oli kaudella 2007–2013 
alle 75 prosenttia EU-25-maiden 
keskimääräisestä bruttokansantuotteesta 
viiteajanjaksolla, mutta jotka ovat 
tukikelpoisia asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 82 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdassa tarkoitettujen 
siirtymäalueiden tai kehittyneempien 
alueiden luokassa ohjelmakaudella 2014–
2020.

Or. en

Tarkistus 202
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen kohdan a ja b alakohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin sellaisilla alueilla, 
joiden bruttokansantuote asukasta 
kohden oli kaudella 2007–2013 alle 75 
prosenttia EU-25-maiden 
keskimääräisestä bruttokansantuotteesta 
viiteajanjaksolla, mutta jotka ovat 
tukikelpoisia asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 82 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdassa tarkoitettujen 
siirtymäalueiden tai kehittyneempien 
alueiden luokassa ohjelmakaudella 2014–
2020.

Or. en
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Tarkistus 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Prioriteettien määrä voidaan nostaa 
kuuteen, jos tällä erityissyiden vuoksi 
voidaan kattaa paremmin kunkin alueen 
omat tarpeet ja prioriteetit.

Or. es

</Amend>

Tarkistus 204
Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Poiketen siitä, mitä a, b ja 
c alakohdassa säädetään, enintään 
60 prosenttia ESR:n kunkin 
toimenpideohjelman kokonaisresursseista 
on osoitettava kuhunkin asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kuuteen 
investointiprioriteettiin alueilla, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia 
EU-25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla, 
mutta jotka ovat kelpoisia saamaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 82 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdassa määritellyn 
siirtymävaiheen tai kehittyneempien 
alueiden tukea ohjelmakaudella 2014–
2020.

Or. pl
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Tarkistus 205
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen a ja b alakohdissa 
säädetyistä ehdoista asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 82 artiklan 3 kohdan perusteella
kaudella 2014–2020  tukikelpoisten 
jäsenvaltioiden pääkaupunkialueiden 
kohdalla edellä mainittua prosenttimäärä 
on pienennettävä 10 prosenttiyksiköllä.

Or. en

Tarkistus 206
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) A, b ja c alakohdissa mainittu neljän 
investointiprioriteetin lukumäärä voidaan 
nostaa kuuteen 3 artiklan 1 kohdan 
prioriteeteista.

Or. pl

Tarkistus 207
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)



PE491.059v01-00 94/160 AM\903909FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen a ja b alakohdissa 
säädetyistä ehdoista asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 82 artiklan 3 kohdan perusteella 
kaudella 2014–2020  tukikelpoisten 
jäsenvaltioiden pääkaupunkialueiden 
kohdalla edellä mainittua prosenttimäärä 
on pienennettävä 10 prosenttiyksiköllä.

Or. en

Tarkistus 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä indikaattoreita ja 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita on 
käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 
artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdan mukaisesti.
Kaikki indikaattorit on ilmaistava 
absoluuttisina lukuina.

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti. Kaikki indikaattorit on 
ilmaistava absoluuttisina lukuina, ja kaikki 
tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Or. en

Tarkistus 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia 

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
ohjeellisia yhteisiä indikaattoreita ja 
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indikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti. Kaikki indikaattorit on 
ilmaistava absoluuttisina lukuina.

ohjelmakohtaisia indikaattoreita on 
käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 
artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Kaikki 
indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina 
lukuina.

Or. es

Tarkistus 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten 
tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain 
tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin. 
Tuettujen toimenpiteiden luonteen 
perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen 
mukaan vahvistettava kumulatiiviset 
määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit 
asetetaan nollaan.

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten kovien ja 
pehmeiden tuotosindikaattoreiden on 
liityttävä osittain tai kokonaan 
toteutettuihin toimenpiteisiin. Tuettujen 
toimenpiteiden luonteen perusteella 
vuodeksi 2022 on tarpeen mukaan 
vahvistettava kumulatiiviset määrälliset 
tavoitearvot. Perusindikaattorit asetetaan 
nollaan.

Or. en

Tarkistus 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 

1. Paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja 
muiden sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
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asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

toimenpideohjelmien suunnitteluun,
täytäntöönpanoon ja arviointiin asetuksen 
(EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan 
toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 
artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten 
tukien ja asetuksen (EU) N:o […] 108 ja 
109 artiklan teknisen tuen muodossa.
Jäsenvaltioiden on mahdollistettava 
pienille kansalaisjärjestöille pääsy 
yleiskattavien tukien järjestelmään ESR:n 
kaikissa toimenpideohjelmissa. Tällöin 
toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se 
ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, 
mukaan lukien kustakin toimintalinjasta 
siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.
Teknisen tuen resurssien saatavuus on 
mahdollistettava kaikissa ESR:n 
toimenpideohjelmissa tarjoamalla 
erityistä tukea kansalaisjärjestöjen ja 
pienten paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten tarjoamille teknisille 
tukipalveluille niin EU:n tasolla kuin 
alueellisellakin tasolla.

Or. en

Tarkistus 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla toimivien 
kansalaisjärjestöjen, sekä asetuksen (EU) 
N:o [...] 5 artiklan a, b ja c kohdassa 
tarkoitettujen kumppaneiden
osallistuminen toimenpideohjelmien 
täytäntöönpanoon voidaan toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 
kohdassa määriteltyjen yleisten tukien 
muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa 
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toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

on yksilöitävä yksi ohjelman osa, jota 
yleinen tuki koskee, mukaan lukien 
kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. en

Tarkistus 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

1. Työmarkkinaosapuolten, alueellisten ja 
paikallisten toimijoiden ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. es

Tarkistus 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 

1. Asianomaisten viranomaisten,
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
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toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. en

Tarkistus 215
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

1. Paikallis- ja alueviranomaisten,
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. en

Tarkistus 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen ja
verkottumistoimenpiteiden muodossa sekä 
vahvistamalla viranomaisten 
yhteiskuntasuunnitteluun tarvittavia 
valmiuksia ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua, sekä 
työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten
yhdessä toteuttamiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että asianmukainen määrä ESR:n 
resursseista, kuitenkin vähintään 2 
prosenttia ESR:n jäsenvaltiokohtaisista 
kokonaisresursseista, osoitetaan 
valmiuksia parantaviin toimiin, jotka 
toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
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työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 218
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a, b ja c
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. de

Perustelu

Kaikentyyppisillä alueilla pitäisi olla mahdollisuus tukea työmarkkinaosapuolten 
asianmukaista osallisuutta.

Tarkistus 219
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan teknisen avun, 
koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. pl

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten käytettävissä pitäisi olla teknistä apua, ei vain niiden potentiaalin 
vahvistamiseksi vaan myös osallistumisen tukemiseksi toimintaohjelmia toteutettaessa 
vaadittavissa päätösprosesseissa, kaikilla tasoilla.

Tarkistus 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen ja sosiokulttuurisen
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on varmistettava, että ESR:n resursseista 
osoitetaan asianmukainen määrä, kuitenkin 
vähintään 2 prosenttia ESR:n 
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oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

jäsenvaltiokohtaisista 
kokonaisresursseista, kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia ja verkostoitumista parantaviin 
toimiin.

Or. en

Tarkistus 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin. 

3. Jotta muut sidosryhmät, ennen kaikkea
kansalaisjärjestöt, osallistuisivat riittävästi 
ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin vapaan 
sivistystoiminnan, sosiaalisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä sidosryhmien, 
ennen kaikkea kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin. 

Or. lt

Tarkistus 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin ja 
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etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

erityisesti vaikuttaviin toimiin, etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n 
resursseista osoitetaan asianmukainen 
määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia 
parantaviin toimiin.

Or. fr

Tarkistus 223
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden,
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta pienet paikallisviranomaiset 
osallistuisivat etenkin harvaanasutuilla
alueilla, maaseudulla sekä vakavista ja 
pysyvistä maantieteellisistä haitoista 
kärsivillä alueilla riittävästi ESR:sta 
tuettuihin ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin asetuksen (EU) N:o […] 5 
artiklan mukaisesti, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on osoitettava 
asianmukainen osa ESR:n resursseista 
pienten paikallisviranomaisten valmiuksia 
parantaviin toimiin.

Or. es

Tarkistus 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Tarkistus 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja kohdennetuilla erityistoimilla, joilla 
pyritään erityisesti lisäämään naisten 
kestävää osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa sekä edistämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista, puuttumaan 
köyhyyden naisistumiseen edistämällä 
hoitovelvollisuuksien tasapuolista 
jakamista miesten ja naisten välillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja tasapuolisia 
mahdollisuuksia edistetään 
toimenpideohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat näkökohdat talousarviossa 
huomioon ottavien menetelmien avulla.
Jäsenvaltioiden on myös mahdollistettava 
naisten ja miesten tasapuolinen 
osallistuminen toimenpideohjelmien 
hallintaan ja täytäntöönpanoon 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla ja raportoitava edistymisestä tässä 
asiassa.

Or. en

Tarkistus 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
sisällyttämällä sukupuolinäkökohdat 
kaikkien temaattisten tavoitteiden alaisiin 
toimiin ja ohjelmien suunnittelun ja 
täytäänpanon kaikkiin vaiheisiin. 
Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
rahoitusta 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa tarkoitettuihin 
kohdennettuihin erityistoimiin, joilla 
pyritään erityisesti lisäämään naisten 
kestävää osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, kitkemään sukupuoleen 
perustuva eriytyminen työmarkkinoilta, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa, puuttumaan köyhyyden 
naisistumiseen, edistämään
hoitovelvollisuuksien tasapuolista 
jakamista naisten ja miesten välillä sekä 
tukemaan naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

Or. en

Tarkistus 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla (”mainstreaming”) 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, 

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla (”mainstreaming”) 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, lisäämään 
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vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

heidän osallistumistaan työmarkkinoilla, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä, poistamaan naisten ja miesten 
väliset palkkaerot, helppoon synnytyksen 
jälkeiseen paluuseen työhön, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

Or. pl

Tarkistus 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen olennaisten
investointiprioriteettien puitteissa 
kiinnittämällä erityistä huomiota niihin, 
joihin kohdistuu monenlaista syrjintää. 
Tällaiset toimet kohdennetaan 
syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja 
vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään 
heidän työvoimaosuuttaan ja parantamaan 
heidän pääsyään työmarkkinoille, 
lujittamaan sosiaalista osallisuutta, 
vähentämään eriarvoisuutta koulutustason 
ja terveystilanteen osalta sekä 
helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta 
avohoitoon.

Or. en
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Tarkistus 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, takaamaan 
kohtuuhintainen asunto, lujittamaan 
sosiaalista osallisuutta, vähentämään 
eriarvoisuutta koulutustason ja 
terveystilanteen osalta sekä helpottamaan 
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Or. fr

Tarkistus 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Sosiaaliset innovaatiot
1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
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innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 
artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa 
innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin.
3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 
artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 
artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata, arvioida ja laajentaa 
innovatiivisia ratkaisuja, myös alhaalta 
ylöspäin lähteviä ratkaisuja, sosiaalisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin, mukaan 
lukien sosiokulttuuriseen innovointiin 
liittyvät seikat, sekä vastaavat muiden 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen, 
erityisesti EAKR:n, toimia.

Or. en

Tarkistus 234
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. 3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

9. 3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä ja uusien ratkaisujen luomista 
ja täytäntöönpanoa, joiden tarkoituksena 
on vastata kasvavia sosiaalisia tarpeita.

Or. pt

Perustelut

Komission tulee tukea edellytysten ja verkostojen luontia mutta myös tehokasta 
täytäntöönpanoa uusien ratkaisujen markkinoilla, jotka erityiset yhteiskunnallista 
yhteisvastuuta edistävät yhdistykset (hyväntekeväisyysjärjestöt) ovat kehittäneet, jotta voidaan 
kiireesti vastata eniten tarvittavien henkilöiden uusiin tarpeisiin. Eli täytyy helpottaa 
ratkaisujen luomista ja niiden täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on varmistettava, että 
ESR:sta ja sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta EU:n ohjelmasta 
rahoitetut sosiaalisen innovoinnin toimet 
ovat toisiaan täydentäviä.

Or. en

Tarkistus 236
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälinen yhteistyö Valtioiden rajat ylittävä, kansainvälinen ja 
alueiden välinen yhteistyö

Or. en

Tarkistus 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälinen yhteistyö Rajat ylittävä, kansainvälinen ja alueiden 
välinen yhteistyö

Or. pl
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Tarkistus 238
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Kansainvälisen yhteistyön pitäisi olla pakollista eikä vapaaehtoista.

Tarkistus 239
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen 
edistäminen, jakaa hyviä käytäntöjä ja 
sosiaalisten hankkeiden kehitystä EU:n 
toimielinten kesken, edistäminen ja jolla 
lisätään ESR:n tukeman politiikan 
tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä 
on oltava kumppaneita ainakin kahdesta 
jäsenvaltiosta. Erityistä huomiota tulee 
antaa syrjäisimmille alueille johtuen 
niiden suuresta etäisyydestä ja 
eristyneisyydestä.

Or. pt
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Perustelut

Syrjäisimpien alueiden tulee saada erityistä huomiota valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
projekteissa, ottaen huomioon niiden luonnonolosuhteet, jotka johtavat suurempaan ideoiden, 
projektien ja hyvien menettelyjen jakoon muiden mannervyöhykkeen alueiden kanssa.

Tarkistus 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava rajat 
ylittävää, kansainvälistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja 
jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan 
tehokkuutta.

Or. pl

Tarkistus 241
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen 
edistäminen ja jolla lisätään ESR:n 
tukeman politiikan tehokkuutta. 
Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava 
asetuksen (EU) N:o [...) 5 artiklassa 
tarkoitettuja kumppaneita ainakin 
kahdesta jäsenvaltiosta.

Or. en

Tarkistus 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta
luettelosta kuultuaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 244
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta, 
kuten paikallis- ja alueviranomaiset 
ehdottavat, ottaen huomioon paikalliset 
erityispiirteet ja kohdealueiden tarpeet.

Or. ro

Perustelu

Paikallis- ja alueviranomaiset tuntevat parhaiten paikalliset ja alueelliset tarpeet ja voivat 
antaa ehdotuksia tämän tiedon perusteella.

Tarkistus 245
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta

2. Jäsenvaltiot voivat valita rajat ylittävän, 
kansainvälisen ja alueiden välisen 
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ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.
Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

Or. pl

Tarkistus 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. 
Jäsenvaltioiden on rohkaistava sosiaalista 
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täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

osallisuutta koskevien verkostojen 
luomista kansainvälisellä tasolla ja 
osallistettava tähän 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä.
Lisäksi komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

3. Komissio edistää rajat ylittävää, 
kansainvälistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan rajat 
ylittävää, kansainvälistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä. Rajat ylittävä, kansainvälinen 
ja alueiden välinen yhteistyö ESR:n 
puitteissa tulee koordinoida 
eurooppalaista alueellista yhteistyötä 
koskevalla asetuksella rahastojen välisen 
koordinaation varmistamiseksi.

Or. pl
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Tarkistus 250
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

3. Komissio edistää rajatylittävää,
kansainvälistä ja alueidenvälistä
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 251
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 252
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa on edistettävä 
toimenpideohjelmien toimintalinjoissa.

Tarkistus 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 254
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa on edistettävä 
toimenpideohjelmien toimintalinjoissa.

Tarkistus 255
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 

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

yhdistelmään tai liittyy 6 artiklan 1 
kohtaan; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin 
sosiaalisiin innovaatioihin ja
kansainväliseen yhteistyöhön, jos niitä ei 
kateta niihin kohdistuvasta toimintalinjasta.

(b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuun 
kansainväliseen yhteistyöhön, jos sitä ei 
kateta niihin kohdistuvasta toimintalinjasta.
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Or. en

Tarkistus 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) erityisesti nuorten koulutuksen ja 
ammattipätevyyden parantaminen

Or. de

Tarkistus 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita 
sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa 
tarkoitettuja integroituja alueellisia 
investointeja.

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä ja nuorisotyöllisyyttä, 
koulutusta ja sosiaalista osallisuutta sekä 
alueellisten kulttuurien ja kielten 
edistämistä koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita. 
ESR:aa voidaan käyttää johtavana 
rahastona yhdennetyissä sosiaalista 
osallisuutta edistävissä hankkeissa 3 
artiklan c kohdan mukaisesti yhdistettynä 
EAKR:n investointiprioriteetteihin tai –
toimiin. Vähintään 5 prosenttia ESR:n 
tuesta on käytettävä asetuksen (EU) N:o 
[…] 99 artiklassa tarkoitettuihin 
integroituihin alueellisiin investointeihin.
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Or. en

Tarkistus 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita 
sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa 
tarkoitettuja integroituja alueellisia 
investointeja.

1. ESR:sta pitää erityisesti tukea asetuksen 
(EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita 
sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa 
tarkoitettuja integroituja alueellisia 
investointeja.

Or. pl

Tarkistus 263
Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
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sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können.Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Tarkistus 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa, ja erityisesti 
asunnottomuuden torjumiseksi.

Or. fr

Tarkistus 265
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön, ilmastoon liittyvien, 
demografisten ja sosiaalisten haasteiden 
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kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja 
kulttuuristen haasteiden torjumiseksi 
kaupunkialueilla kaupungeissa.

Or. en

Tarkistus 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 268
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 A kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 A. EAKR:n toimenpiteiden lisäksi 
erityisesti syrjäisimmille alueille ja 
harvaan asutuille alueille myönnetyn 
ylimääräisen erityismäärärahan lisäksi 
jäsenvaltioiden tulee taata 1 prosentin 
suuruinen määrä ESR:n varojen 
kohdentamisesta syrjäisimmille alueille 
siten, että luodaan erityinen sosiaalisen 
avun ohjelma (POSEI SOCIAL RUP), 
joka yrittää parantaa väestön sosiaalisia 
olosuhteita ja vähentää suurta 
syrjäytymistä ja eristyneisyyttä, kuten 
perustamissopimuksen artiklassa 349 
tarkoitetaan Euroopan unionin 
toiminnalla.

Or. pt

Perustelut

Perustamissopimuksen 349 artiklassa sanotaan, että syrjäisimmillä alueilla vallitsee vaikea 
sosiaalisen ja taloudellisen rakenteen tilanne verrattuna muihin Euroopan alueisiin. Jos 
EAKR sisällyttää ylimääräisen erityismäärärahan tukeakseen syrjäisimpien alueiden 
taloudellista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan taloudellisen yhteistyön ohjelma sisällyttää 
tietyn summan tukeakseen alueellista yhteenkuuluvuutta, kannattaisi ESR:n myös määrittää 
summa, vaikka pieninkin (1 %) sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi.

Tarkistus 269
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 A kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 A. ESR:n rahoittamien 
toimenpideohjelmien, jotka käsittävät 
alueet, joilla on luonnollisia tai 
demografisia vakavia ja pysyviä 
rajoituksia, jotka on mainittu asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [asetus yleisistä 
säännöksistä] 111 4 artiklassa, tulee 
keskittyä erityisesti näiden alueiden 
eritysvaikeuksien ratkaisemiseen.

Or. pt

Tarkistus 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta myönnetään tukea 
tukikelpoisiin menoihin, joihin voi – sen 
estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 
110 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
säädetään – kuulua työnantajien ja 
työntekijöiden  yhdessä kokoamia varoja.

1. ESR:sta myönnetään tukea 
tukikelpoisiin menoihin, joihin voi – sen 
estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 
109 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
säädetään – kuulua työnantajien ja 
työntekijöiden  yhdessä kokoamia varoja.

Or. en

Tarkistus 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen [...] [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 52 artiklan mukaisesti 
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jäsenvaltioiden on osoitettava soveltuva 
määrä ESR:n määrärahoja teknisen tuen 
rahoittamiseen suoraan kaikille asetuksen 
[...] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
5 artiklassa tarkoitetuille kumppaneille, 
jotta helpotettaisiin näiden kumppanien 
osallistumista ohjelmien ja toimien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin ja tuettaisiin 
niiden valmiuksien kehittymistä 
Euroopan unionin kumppanuutta 
koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 272
Mojca Kleva

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ohjelman viranomaisten velvoitteista 
toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja 
tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä 
ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka 
osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät 
sopimuksen viranomaisten kanssa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan 
täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a 
alakohdan edellytykset sekä toiminnan 
hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevat velvoitteet täyttyvät. Tällaisten 
toimien kustannukset, jotka muodostavat 
enintään 5 prosenttia ESR:n 
toimenpideohjelman talousarviosta, ovat 
tukikelpoisia unionin ulkopuolella, jos ne 
ovat syntyneet ja maksettu jäsenvaltioiden 
ja EU:n toimenpideohjelmiin 
sovellettavien sääntöjen mukaan ja 
edellyttäen, että ne koskevat tutkimusta ja 
innovaatiota, opetusta ja koulutusta. Jos 
ohjelma on rahoitettu useammasta 
rahastosta, asetuksen (EU) N:o [...]/2012 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 87 
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artiklan 1 kohdan mukaan 5 prosentin 
maksimimäärä lasketaan ohjelman 
ESR:sta saaman rahoituksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 273
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmannen osapuolen toimeen 
osallistujille suorittamat 
luontoissuoritukset palkkioiden tai 
palkkojen muodossa voivat olla 
oikeutettuja ESR:n rahoitusosuuteen, jos 
niiden arvo ei ylitä kolmannelle 
osapuolelle aiheutuneita kustannuksia ja 
jos ne ovat syntyneet kansallisten 
sääntöjen, myös kirjanpitosääntöjen, 
mukaisesti.

4. Kolmannen osapuolen toimeen 
osallistujille suorittamat 
luontoissuoritukset palkkioiden tai 
palkkojen muodossa voivat olla 
oikeutettuja ESR:n rahoitusosuuteen, jos 
kulloinenkin arvo ei ylitä 75 prosentilla 
kolmannelle osapuolelle aiheutuneita 
kustannuksia ja jos ne ovat aiheutuneet 
kansallisten sääntöjen, myös 
kirjanpitosääntöjen, mukaisesti.

Or. pt

Perustelut

ESR:n tulee tukea edunsaajia 75 prosenttiin saakka arvosta, jonka nämä käyttävät ottaessaan 
yrityksensä palvelukseen henkilöitä, eikä ainoastaan 50 prosentilla, edistäen näin suurempaa 
työllistettävyyttä ja liiketoimintayksiköiden tukemien kustannusten rajoitusta. Vuosina 2007–
2013 useat yritykset hyödynsivät tätä 75 prosentin tukimuotoa, joka oli muoto, jonka avulla 
yritykset edistivät korkeasti koulutettujen nuorten tai pitkäaikaistyöttömien työharjoittelua.

Tarkistus 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten komissiolle siirretään valta Tätä varten komission on katettuihin 
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antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat katettujen 
toimenpiteiden tyyppiä sekä
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmiä ja niiden 
enimmäismääriä, joita voidaan mukauttaa 
yhteisesti sovittujen menetelmien 
mukaisesti.

toimenpiteisiin liittyvien menettelyjen 
mukaisesti vahvistettava
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmät ja niiden 
enimmäismäärät, joita voidaan mukauttaa 
yhteisesti sovittujen menetelmien 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 200 000
euroa.

Or. en

Tarkistus 276
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 

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

määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos EU:n yhteisrahoitus ei ole yli 
100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 277
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 
mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 

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

rahoitusvälineiden, kuten 
riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, 
takuurahastojen, holdingrahastojen ja 
lainarahastojen ja mikroluottojen ja -
rahoitusjärjestelyjen, kautta.

Or. en

Tarkistus 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESR:a voidaan käyttää parantamaan ESR:n 
toiminta-alaan ja toimenpideohjelmaan
kuuluvia toimia ja politiikkaa toteuttavien 
kansallisen ja alueellisen tason julkisten ja 
yksityisten tahojen pääsyä 
pääomamarkkinoille ESR:n politiikkaan 
perustuvien takuiden kautta, edellyttäen 
että komissio antaa hyväksyntänsä.

ESR:a voidaan käyttää parantamaan ESR:n 
toiminta-alaan ja toimenpideohjelmaan 
kuuluvia toimia, erityisesti mikroluottoja 
ja -rahoitusjärjestelyjä, ja politiikkaa 
toteuttavien kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason julkisten ja yksityisten 
tahojen pääsyä pääomamarkkinoille ESR:n 
politiikkaan perustuvien takuiden kautta, 
edellyttäen että komissio antaa 
hyväksyntänsä.

Or. en

Tarkistus 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 16 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden 
hakemuksiin sovellettavien 
erityissääntöjen ja -edellytysten 
määrittelemistä, mukaan luettuna 

Komission on varmistettava, että
jäsenvaltioiden hakemuksiin sovellettavat 
erityissäännöt ja -edellytykset
määritellään 16 artiklan mukaisesti, 
mukaan luettuna politiikkaan perustuvien 
takuiden enimmäisrajat; erityisesti on 
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politiikkaan perustuvien takuiden 
enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, 
että niiden käyttö ei johda julkisten elinten 
kohtuuttomaan velkaantumiseen.

varmistettava, että niiden käyttö ei johda 
julkisten elinten kohtuuttomaan 
velkaantumiseen.

Or. es

Tarkistus 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Erityiset ehtoja koskevat säännökset

15 a artikla (uusi)
1. Asetuksen (EU) No [...] 17.5 artiklaa 
ennakkoehdoista ei voida soveltaa 
ESR:sta myönnettävien maksujen 
keskeyttämiseen.
2. Asetuksen (EU) No [...] 21 artiklaa 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
koordinoinnin ehdoista ei voida soveltaa 
ESR:sta myönnettävien maksujen 
keskeyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivallan siirto ja loppusäännökset Loppusäännökset
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Or. es

Tarkistus 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 Artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 14 artiklan 1 kohdassa ja 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 1 
päivästä tammikuuta 2014 alkaen.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 14 artiklan 1 
kohdassa ja 15 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä , tai päätöksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös 
ei vaikuta jo voimassa olevien 
delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan ja 
15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. es

Tarkistus 284
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Delegoituja säädöksiä antavat 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppanien 
edustajat EU:n tasolla yhteistyössä ja 
neuvoteltuaan ESR-komitean kanssa;

Or. en

Tarkistus 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komission teksti Tarkistus

  työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät*

  työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät*, nuoret, naiset ja 
vammaiset

Or. es
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Tarkistus 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- työntekijät, jotka on irtisanottu 
paikallisen tai alueellisen talouden tai 
kansantalouden odottamasta kriisistä 
johtuvan, vakavan häiriön seurauksena 
tai johtuen kyseisen alan nopeasta 
heikentymisestä tai toimintojen 
siirtämisestä EU:n ulkopuolelle ja sen 
aiheuttamasta merkittävästä negatiivisesta 
vaikutuksesta paikalliselle tai alueelliselle 
taloudelle tai kansantaloudelle

Or. en

Tarkistus 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

  pitkäaikaistyöttömät* Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

- työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja 
työmarkkinoilta kauimmas etääntyneet

Or. en

Tarkistus 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 5 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- tavallisille luottomarkkinoille pääsyn 
kannalta heikommassa asemassa olevat

Or. en

Tarkistus 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 6 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- alle 25-vuotiaat, jotka ovat työssä, 
opinnoissa tai (uudelleen)koulutuksessa 
neljän kuukauden sisällä koulunsa 
päättämisestä 

Or. en

Tarkistus 291
María Irigoyen Pérez
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

  yli 54-vuotiaat*   yli 50-vuotiaat*

Or. es

Tarkistus 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

  yli 54-vuotiaat*   yli 45-vuotiaat*

Or. es

Tarkistus 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 7 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- yli 54-vuotiaat, vakavasta 
materiaalisesta puutteesta kärsivät

Or. en

Tarkistus 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 11 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

· maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

· maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, 
pakolaiset, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, 
vähemmistöt (myös marginalisoituneet 
yhteisöt kuten romanit)**

Or. en

Tarkistus 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 11 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

· maahanmuuttajat, pakolaiset ja 
turvapaikanhakijat, ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

Or. en

Tarkistus 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 12 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- köyhyysuhan alaisena olevat

Or. en

Tarkistus 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 12 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- vakavasta materiaalisesta puutteesta 
kärsivät

Or. en

Tarkistus 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 12 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- alle 18-vuotiaat pitkäaikaistyöttömissä 
kotitalouksissa asuvat

Or. en

Tarkistus 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 12 alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- yksinhuoltajavanhemmat

Or. en

Tarkistus 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 12 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- kodittomat

Or. en

Tarkistus 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 1 kohta – 13 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

• köyhyysuhan alaisena olevat
• vakavasta materiaalisesta puutteesta 
kärsivät
• yksinhuoltajavanhemmat
• kodittomat
• köyhimmillä alueilla asuvat

Or. en

Tarkistus 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

maaseudun ja syrjäisten alueiden 
asukkaat

Or. pl
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Tarkistus 303
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ammatillisen tutkinnon haltijat

Or. en

Tarkistus 304
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 alakohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· työmarkkinaosapuolten tai 
kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain 

· työmarkkinaosapuolten tai 
kansalaisjärjestöjen tai muiden 
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toteuttamien hankkeiden lukumäärä sidosryhmien täysin tai osittain 
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

Or. en

Tarkistus 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 alakohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· julkishallintoon tai julkisiin palveluihin 
kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

· julkishallintoon tai julkisiin palveluihin 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

Or. en

Tarkistus 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 alakohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten lukumäärä.

· tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten, osuuskuntien ja 
sosiaalisten yritysten lukumäärä

Or. en

Tarkistus 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

- sellaisten tuettujen mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten 
lukumäärä, joissa on naisjohto tai joiden 
johtokunnan tai hallintoneuvoston 
enemmistö on naisia

Or. en

Tarkistus 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 alakohta – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- epävarmassa työtilanteessa olevat naiset

Or. en
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Tarkistus 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- taloudellisesti itsenäistyvät naiset

Or. en

Tarkistus 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- naisten lukumäärän lisääntyminen 
MINT-ammateissa

Or. en

Tarkistus 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- vapaaehtoisessa työssä lähtemisen 
jälkeen toimivat osallistujat

Or. en
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Tarkistus 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle 
yltäneet osallistujat

Or. en

Tarkistus 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 6 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- vakavasta materiaalisesta puutteesta 
päässeet osallistujat

Or. en

Tarkistus 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 7 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- heikommassa asemassa olevista 
ryhmistä tulevien osallistujien, palvelun 
käyttäjien prosenttiluku koulutuksessa, 
pätevyyttä hankkimassa, työelämässä 
lähtemisen jälkeen
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Or. en

Tarkistus 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 8 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- osallistujien arvioinnit toimenpiteen 
arvosta (toimenpiteen henkistä 
hyvinvointia lisäävä vaikutus, taitojen 
kehittyminen jne.), neuvonnan arvostelu 
toimenpiteen aikana

Or. en

Tarkistus 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 9 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- tuen avulla työllistyneiden vammaisten 
osallistujien prosenttimäärä

Or. en

Tarkistus 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 alakohta – 4 alakohta – 10 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

- onnistuneesti laitoshoidosta avohoitoon 
siirrettyjen vammaisten osallistujien 
prosenttimäärä

Or. en

Tarkistus 320
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  osallistujat, joiden tulotaso on jäänyt 
vähimmäistulojen alle tai jotka ovat 
menettäneet etuja osallistumisensa 
jälkeen

Or. es

Tarkistus 321
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es



PE491.059v01-00 150/160 AM\903909FI.doc

FI

Tarkistus 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 alakohta – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan ja riippuen investointiprioriteetin 
odotettavissa olevasta tuloksesta osoittaa  
henkilöiden tai osallistujien ikäjakauma 
alle 25-vuotiaisiin, 25–54 -vuotiaisiin ja 
yli 54-vuotiaisiin*

Or. en

Tarkistus 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat työelämässä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

· osallistujat kokoaikatyössä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat työelämässä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

· osallistujat, jotka kuusi kuukautta 
lähtemisen jälkeen ovat kokopäivä- tai osa-
aikatyössä tai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, •osallistujat, joiden 
työmarkkinatilanne on parantunut 
kuuden kuukauden sisällä lähtemisestä 
(työllisyyden luonne – koko- vai osa-
aikatyö, palkka verrattuna kansalliseen
vähimmäispalkkaan, työsopimusten 
luonne) •osallistujat osallistuvat 
aktiivisesti yhteisöllisiin ja sosiaalisiin 
verkostoihin •osallistujat ovat kokoaika-
tai osa-aikatyössä tai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia vuosi lähtemisen 
jälkeen•osallistujat, joiden 
työmarkkinatilanne on parantunut 
vuoden sisällä lähtemisestä •osallistujat, 
jotka on nostettu suhteellisen 
köyhyysrajan yläpuolella ja elävät 
köyhyysrajan yläpuolella vielä vuosi 
lähtemisen jälkeen •osallistujat, jotka on 
autettu vakavasta materiaalisesta 
puutteesta ja elävät ilman vakavaa 
materiaalista puutetta vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat työelämässä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen;

· osallistujat työelämässä 9 kuukautta 
lähtemisen jälkeen;

Or. pl
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Tarkistus 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – a alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat osa-aikatyössä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

·osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen;

·osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 9 kuukautta 
lähtemisen jälkeen;

Or. pl

Tarkistus 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat kokoaikatyössä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

Or. en
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Tarkistus 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen 
(työllisyyden luonne – koko- vai osa-
aikatyö, palkka verrattuna kansalliseen 
vähimmäispalkkaan, työsopimusten 
luonne)

Or. en

Tarkistus 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 liite – 4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

·osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen.

·osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 9 kuukautta lähtemisen jälkeen.

Or. pl

Tarkistus 331
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat vähentäneet 
sosiaalista riippuvuuttaan 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen
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Or. es

Tarkistus 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat kokoaikatyössä vuosi 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- aktiivisesti yhteisön toimintaan ja 
sosiaalisiin verkostoihin osallistuvat 
osallistujat

Or. en

Tarkistus 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat osa-aikatyössä vuosi 
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lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne 
on parantunut vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 6 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

- suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle 
nostetut ja edelleen köyhyysrajan 
yläpuolella elävät osallistujat vuosi 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 7 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- Vaikeasta materiaalisesta puutteesta 
autetut ja yhä vuosi lähtemisen jälkeen 
ilman materiaalista puutetta elävät 
osallistujat

Or. en

Tarkistus 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 8 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- epävarmassa työtilanteessa vielä vuosi 
lähtemisen jälkeen olevat naiset

Or. en

Tarkistus 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 9 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- taloudellisesti itsenäistyneet naiset vuosi 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 10 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- naisten lukumäärän lisääntyminen 
MINT-ammateissa vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 11 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- vuosi tuen saannin jälkeen työssä 
olevien vammaisten osallistujien määrä 
prosentteina

Or. en
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Tarkistus 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 12 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- laitoshoidosta päässeiden prosenttiosuus 
verrattuna toimenpiteen alussa 
laitoshoidossa olleiden määrään

Or. en

Tarkistus 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 13 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- alle 18-vuotiaiden, 
pitkäaikaistyöttömissä kotitalouksissa 
asuvien määrä prosentteina

Or. en

Tarkistus 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 14 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- yli 54-vuotiaiden, vakavasta 
materiaalisesta puutteesta kärsivien 
määrä prosentteina



AM\903909FI.doc 159/160 PE491.059v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 3 alakohta – 15 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen 
kohtelun edistämiseen ja syrjinnän 
ehkäisemiseen työssä ja ammatissa ja 
odotettavissa määrin työelämän 
ulkopuolella nimetyn elimen tai elinten 
rekisteröimä syrjintätapausten 
lukumäärän väheneminen

Or. en

Tarkistus 347
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta. Otoksen sisäinen 
validiteetti on varmistettava niin, että tiedot 
voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan, jotta saadaan selville 
toimenpiteiden vaikutukset miehiin ja 
naisiin.

Or. es
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</Amend>

Tarkistus 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 alakohta – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta tai alatavoitteesta. 
Otoksen sisäinen validiteetti on 
varmistettava niin, että tiedot voidaan 
yleistää toimintalinjan tai alatavoitteen
tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä 
sukupuolen mukaan ja riippuen 
investointiprioriteetin odotettavissa 
olevasta tuloksesta osoittaa  henkilöiden 
tai osallistujien ikäjakauma alle 25-
vuotiaisiin, 25–54 -vuotiaisiin ja yli 54-
vuotiaisiin*

Or. en


