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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa vuosien 2014–2020 lainsäädäntöpaketin osana asetusta, jossa säädetään 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta uudesta unionin ohjelmasta (jäljempänä 
"ohjelma"). 

Uutta ohjelmaa koskevan asetuksen kustannukset katetaan uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vuosiksi 2014–2020 ensimmäisestä otsakkeesta, älykäs ja osallistava 
kasvu.
Ohjelman on määrä edistää Eurooppa 2020 -strategian ja sen tavoitteiden toteutumista 
älykkään ja kestävän kasvun sekä sosiaalisen osallisuuden alalla muun muassa 
seuraavanlaisin toimin: analyyttiset toimet, vastavuoroista oppimista edistävät toimet, tuki 
ohjelman tavoitteiden toteuttamisesta vastaaville keskeisille toimijoille, työntekijöiden 
liikkuvuuden edistäminen unionissa sekä mikroyritysten tukeminen. Näillä toimilla pyritään 
korkeaan työllisyystasoon, riittävään sosiaaliseen suojeluun, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjuntaan sekä kunnollisiin työoloihin. 

Komissio ehdottaa kolmen olemassa olevan välineen – Progress, EURES ja työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskeva Progress-mikrorahoitusjärjestely – yhdistämistä yhdeksi, 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaksi ohjelmaksi. 
Vuonna 2006 perustetulla työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevalla Progress-
ohjelmalla pyritään tukemaan unionin työllisyyspolitiikkaa seuraamalla alalla sovellettavia 
toimintalinjoja, edistämällä vastavuoroista oppimista, kehittämällä tilastovälineitä ja 
-menetelmiä, tukemalla keskeisiä toimijoita ja verkottumista ja levittämällä tietoa. Varoja 
osoitetaan pääasiassa paikallis- ja alueviranomaisille, työmarkkinaosapuolille ja 
kansalaisjärjestöille.
Euroopan työnvälitysverkosto EURES perustettiin vuonna 2002. Sen tarkoituksena on lisätä 
unionin työntekijöiden maatieteellistä liikkuvuutta. EURES tukee rajat ylittävien 
kumppanuuksien luomista, sillä ne mahdollistavat julkisten laitosten ja 
työmarkkinaosapuolten yhteydet ja tarjoavat työtekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskevaa neuvontaa.

Vuonna 2010 perustettu työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävä Progress-
mikrorahoitusjärjestely avustaa mikroluottojen saannissa henkilöitä, joiden on vaikea saada 
niitä perinteisiltä luottomarkkinoilta (työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt) ja 
jotka haluavat alkaa itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai laajentaa yritystoimintaansa. 
Mikrorahoitusjärjestely ei suoraan tarjoa rahoitusta yrittäjille, vaan helpottaa unionimaiden 
mikrorahoituslaitosten lainanantoa yrittäjille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen tai 
laajentaa jo aloittamaansa toimintaa.
Asetuksen, jolla uusi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva unionin ohjelma 
perustetaan, on määrä tulla voimaan nykyisten ohjelmien päättyessä eli 1. tammikuuta 2014, 
ja sitä sovelletaan 31. päivään joulukuuta 2020. 

Komissio esittää ohjelman täytäntöönpanoon 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 
väliseksi ajaksi 958,19 miljoonan euron määrärahoja.

Valmistelija katsoo, ettei komissio mitenkään huomioi lisäarvoa, joka saadaan yhdistämällä 
kolme tähän asti toiminnassa ollutta ohjelmaa. 
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Komissio ei myöskään erota selvästi uuden ohjelman toimia koheesiopolitiikan rahastojen 
(Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto) tukitoimista eikä takaa näiden 
toimien tehokasta koordinointia, mikä joillain alueilla johtaa päällekkäisyyteen. Niinpä uuden 
ohjelman tukitoimet, jotka liittyvät sosiaalisten kokeilujen kehittämiseen ja toteuttamiseen 
Progress-lohkon osana, osuvat yhteen Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetusehdotuksen 
sosiaalisia innovaatioita tukevien toimien kanssa. Samoin sosiaalisten yritysten tukemista 
ehdotetaan myös EAKR:n toimintaa säätelevässä asetuksessa. Edellä mainituista syistä on 
välttämättä määritettävä selkeitä tapoja integroida uusi väline koheesiopolitiikan täydentäviin 
välineisiin. 
Komissio kohdentaa 17 prosenttia Progress-lohkon varoista sosiaalisten kokeilujen 
edistämiseen muttei täsmennä innovoinnille ja sosiaalisille kokeiluille erityisiä tavoitteita. 
Valmistelija ehdottaa, että komission sosiaalisiin kokeiluihin varaamasta rahoituksen 
enimmäismäärästä joustetaan, mutta painottaa, ettei sosiaalisilla innovaatioilla voida korvata 
kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä vaan yksinomaan tukea niitä. Kaikki muut toimintamallit 
edellyttäisivät, että asiasta käydään ensin laajakantaista poliittista keskustelua. 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mainituista kolmesta välineestä parhaiten mitattavia 
tuloksia antavat mikroluotot. Pienet yritykset ja mikroyritykset muodostavat lähes 
99 prosenttia unionissa perustetuista uusista yrityksistä, ja kolmasosassa niistä perustajana on 
työtön henkilö. Mikroluottojen prosenttiosuutta uuden ohjelman talousarviossa onkin 
kasvatettava, sillä niillä on tärkeä tehtävä syrjäytymisen torjunnassa. 

Näinä talouskriisin ja jäsenvaltioiden talousarvion ankaran kurinalaisuuden aikoina 
valmistelija vastustaa hallinnollisten kulujen kasvattamista (5 artiklan 3 kohta) ja ehdotusta 
ottaa talousarvioon 5 prosentin varaus, jonka varojen jakamista komissio ei ole määrittänyt 
selvästi. 

Koska alueilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli uuden ohjelman toteuttamisessa, ne on 
tärkeää ottaa mukaan ohjelman täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin.

EURESin toimet olisi myös ensisijaisesti kohdennettava nuorten tarpeisiin, sillä heistä yli 
20 prosenttia on työttöminä. Valmistelija pitää valitettavana, ettei EURESin tehokkuudesta 
ole yksityiskohtaisia arvioita eikä ohjelman ansiosta töitä löytäneistä ihmisistä ja heidän 
määrästään tarkkoja tietoja. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Avointa koordinointimenetelmää, 
joka on osoittautunut joustavaksi ja 
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tehokkaaksi sosiaalipolitiikan välineeksi, 
olisi hyödynnettävä kokonaisvaltaisemmin 
jäsenvaltioita erityisesti kiinnostavilla 
aloilla. Sitä olisi ohjelman tehokkuuden 
ja saavutusten laadun parantamiseksi 
käytettävä enemmän.

Or. pl

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.

(11) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 45 ja 46 artiklan mukaisesti 
asetuksessa (EU) N:o 492/2011 on 
säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden 
työnvälityspalvelujen välillä ja komission 
kanssa. Eures-lohkon avulla olisi 
edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. Huomattakoon, että komissio 
ei voi tarjota työnvälityspalveluja.

Or. pl
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
ohjelmalla olisi varmistettava, että korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen sekä 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
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ja täytäntöönpanossa. Ohjelman hallinnon 
yksinkertaistamiseksi, sen toimien 
toteuttamiseksi ja aidon lisäarvon 
synnyttämiseksi on välttämätöntä, että se 
integroidaan selvästi koheesiopolitiikan 
täydentäviin välineisiin (Euroopan 
sosiaalirahasto ja Euroopan 
aluekehitysrahasto).

Or. pl

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Ohjelman tavoitteet voidaan 
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saavuttaa tehokkaasti ottamalla alueet ja 
kaupungit mahdollisimman suuressa 
määrin mukaan kaikkiin toiminnan, 
toteutuksen ja täytäntöönpanon 
vaiheisiin. Alueelliset toimijat olisi 
otettava mukaan jo suunnitteluvaiheessa 
ja varoja jaettaessa. Koska alueet 
kuuluvat nykyään tärkeimpiin toimijoihin 
myös sosiaalipolitiikan alalla, ne voivat 
auttaa kehittämään uraauurtavia 
sosiaalisia innovaatioita.

Or. pl

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta eikä tuottaa voittoa 
omistajille ja sidosryhmille. Voitonjakoa 
sosiaalisen yrityksen osakkaille ei voida 
hyväksyä missään muodossa. Sosiaalinen 
yritys toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja yleishyödyllisiä ja muita
palveluita yritteliäällä ja innovatiivisella 
tavalla ottaen toimintansa luonteesta 
riippuen huomioon alueen erityispiirteet 
ja käyttää paikallisia resursseja ja omat 
voitot pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

Or. pl



PA\898595FI.doc 9/14 PE487.706v01-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohko, jolla helpotetaan tulevien yrittäjien, 
etenkin työmarkkinoista kauimpana 
olevien, työttömien, sosiaalisesti 
syrjäytyneiden ja mikroyrittäjien, jotka 
haluavat laajentaa toimintaansa, sekä
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

Or. pl

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia, oikeudenmukaisia ja 
laadukkaita unionin työmarkkinoita.

Or. pl

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) suunnata ohjelman toimet nuorille, 
joihin kriisi on erityisesti vaikuttanut, 
sekä pitkäaikaistyöttömille.

Or. pl
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
jäsenvaltioiden suositetaan osoittavan

– 18 prosenttia työllisyyspolitiikkaan
– 24 prosenttia sosiaaliseen suojeluun ja 
osallisuuteen
– 8 prosenttia työoloihin. 
Progress-lohkosta ja sen eri osa-alueista 
osoitetaan enintään 15 prosenttia 
sosiaalisten kokeilujen edistämiseen 
menetelmänä, jolla voidaan testata ja 
arvioida innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi 

Or. pl

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle 25 prosenttia.

Or. pl
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljellä olevat 5 prosenttia jaetaan 
lohkojen välillä vuosittain poliittisten 
prioriteettien mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi käyttää enintään 
1,5 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista rahoittaakseen teknistä 
ja/tai hallinnollista apua, joka liittyy 
erityisesti tilintarkastukseen, käännösten 
ulkoistamiseen, asiantuntijakokouksiin 
sekä tiedotus- ja viestintätoimiin, joista on 
etua sekä komissiolle että edunsaajille.

Or. pl

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit (c) arvioinnit ja erityisesti määrälliset ja 
laadulliset vaikutustenarvioinnit

Or. pl
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin koheesiopolitiikan rahastojen ja 
etenkin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
toimet.

Or. pl
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Johdonmukaisuuden ja 
täydentävyyden turvaa myös paikallis- ja 
alueviranomaisten määrätietoinen 
sitoutuminen ohjelman 
täytäntöönpanoon.

Or. pl

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta 
seuraaville tahoille:

1. Minimoidaan hallinnolliset esteet ja 
velvollisuudet, jotta voidaan lisätä
mikrorahoituksen saatavuutta seuraaville 
tahoille:
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Or. pl

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl


