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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista keskittämällä tukea 
Euroopan unionin prioriteetteihin
työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen 
osallisuuteen ja köyhyyden torjumisen 
aloilla sekä institutionaalisten 
valmiuksien parantamisessa, mikä 
edellyttää asianmukaista ja riittävää 
rahoitusta näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 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 olisi kuitenkin 
oltava niin joustavaa, että ESR:n toimia 
voidaan mukauttaa kunkin jäsenvaltion ja 
alueen tarpeisiin ja erityispiirteisiin. 

Or. es

Perustelu

ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista keskittämällä tuki neljään sille 
annettuun temaattiseen tavoitteeseen.
Komission ehdottamaan temaattiseen keskittämiseen olisi liityttävä joustavuus, jotta voidaan 
mukauttaa ESR:n toimia kunkin valtion ja alueen omiin tarpeisiin ja varmistaa resurssien 
käytön parempi tehokkuus.
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Tarkistus 2

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
alue- ja paikallisviranomaisilta,
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava alue- ja 
paikallisviranomaisia sekä
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan ESR:n toimien laatimiseen 
ja täytäntöönpanoon.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 3

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, 

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja uusien työpaikkojen
luomista, parannetaan työpaikkojen
laatua kaikilta osin, tuetaan työntekijöiden 
alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, 
helpotetaan heidän sopeutumistaan
teknologian muutoksiin ja 
työmarkkinoiden kehitykseen, edistetään 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
korkeaa tasoa, turvataan sukupuolten tasa-
arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet,
torjutaan syrjintää, vahvistetaan 
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sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan 
köyhyyttä ja edistetään näin unionin 
prioriteetteja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisen alalla. ESR:n kaikkien 
toimien ohjaavana periaatteena on oltava 
sosiaalisen eriarvoisuuden ja työllisyyteen 
liittyvien erojen vähentäminen 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. 

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 4

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.

ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten työttömät – erityisesti
pitkäaikaistyöttömät – nuoret, naiset,
maahanmuuttajat, työelämässä olevat 
ikääntyneet, vammaiset, 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
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Perustelu

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

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) nuorten – erityisesti työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten –
aktiivinen, kestävä ja pitkäaikainen
integroituminen työmarkkinoille

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) naisten ja miesten todellinen tasa-arvo 
ja työ- ja yksityis- ja perhe-elämän
yhteensovittaminen

Or. es

Perustelu

ESR:n on edistettävä naisten ja miesten todellista tasa-arvoa ja työ- ja yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittamista.
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Tarkistus 7

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 teknologian ja 
työmarkkinoiden muutoksiin toteuttamalla 
aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä erityisesti alueilla, joilla 
tapahtuu yritysten ja toimialojen 
rakennemuutoksia, ja alueilla, joilla 
yritykset lopettavat toimintansa tai 
siirtävät sen muualle;

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 8

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) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös
työntekijöiden kansainvälisen 
liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, 
siten että työmarkkinoita yhdennetään yli 
rajojen, tunnustetaan ammattitaidot ja 
pätevyydet ja tehostetaan Eures-verkoston 
toimia.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Investoidaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
seuraavin, asianomaisten ryhmien 
tarpeisiin ja erityispiirteisiin sovitetuin
toimin:

Or. es

Perustelu

ESR:n on edistettävä koulutukseen, ammatintaitoon ja elinikäiseen oppimiseen liittyvien 
toimien mukauttamista siten, että voidaan ottaa huomioon asianomaisten ryhmien tarpeet ja 
erityispiirteet ja varmistaa voimavarojen mahdollisimman suuri tehokkuus.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää
ja edistetään yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen esiopetukseen sekä 
ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

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

Or. es

Perustelu

ESR:n on estettävä ja vähennettävä koulunkäynnin keskeyttämistä, jotta voidaan vähentää 
nuorisotyöttömyyttä ja auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan vähimmäiskoulutustason, ja jotta 
voidaan edistää koulunkäynnin jatkamista tai palaamista koulutukseen.
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Tarkistus 11

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 mukautetaan 
koulutusjärjestelmät työmarkkinoiden
tarpeisiin ja kehitykseen tehostamalla 
yrittäjäkoulutusta ja toteuttamalla toimia, 
joilla helpotetaan siirtymistä koulutuksen, 
ammattikoulutuksen ja työelämän välillä, 
ja kiinnitetään erityistä huomiota 
nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja 
ikääntyneiden työntekijöiden 
ammatilliseen koulutukseen huolehtien 
siitä, että viime mainitut voivat nauttia 
aktiivisesta ikääntymisestä ja säilyttää 
työpaikkansa.

Or. es

Perustelu

ESR:n on edistettävä koulutus- ja jatkokoulutusjärjestelmien mukauttamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin ja kiinnitettävä erityistä huomiota siirtymiseen koulutuksen, ammatillisen 
koulutuksen ja työllistymisen välillä sekä tiettyjen, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden tarpeisiin

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien aktiivinen osallisuus
yhteiskuntaan ja työelämään;

Or. es
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Perustelu

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

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, täysimääräinen integroituminen
yhteiskuntaan ja työelämään;

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) maahan muuttavien työntekijöiden 
integroituminen työelämään ja 
yhteiskuntaan;

Or. es

Perustelu
ESR:n on kohdistettava toimensa maahan muuttavien työntekijöiden integroimiseen 
yhteiskuntaan ja työelämään.
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Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan 
vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla 
on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa, jäsenvaltioissa, 
jotka voivat saada koheesiorahaston tukea, 
tai jäsenvaltioissa, joiden työttömyyden 
taso on korkea, jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
hallintoelimien ja julkisten palvelujen 
institutionaalisia valmiuksia ja 
tehokkuutta työpaikkojen luomiseksi.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Perustelu

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 18

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 
jäsenvaltioiden on keskitettävä
50 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään kuuteen
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Alue- ja paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen
(EU) N:o […] 108 ja 109 artiklassa 
määritellyn teknisen avun ja asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa.
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 20

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 

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi asetuksen (EU) 
N:o […] mukaisesti ESR:sta tuettujen 
ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin, 
toimenpideohjelman 
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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.

hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ESR:n resursseja osoitetaan 
valmiuksia parantaviin toimiin, jotka 
toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 21

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 asetuksen (EU) N:o […] 
5 artiklan mukaisesti ESR:sta tuettujen 
ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin, etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ESR:n resursseja osoitetaan 
kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin 
toimiin.

Or. es

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen ESR:sta tuettuihin toimenpiteisiin ei saa rajoittua 
köyhimpiin alueisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia koheesiorahastosta, vaan sen on 
katettava kaikki EU:n jäsenvaltiot ja alueet.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta pienemmät paikalliset yhteisöt 
erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja 
maaseudulla osallistuisivat riittävästi 
asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklan 
mukaisesti ESR:sta tuettujen ohjelmien 
suunnitteluun, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin, 
toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä pienempien 
paikallisten yhteisöjen valmiuksia 
parantaviin toimiin.

Or. es

Perustelu

ESR:n on harkittavat pienempien paikallisten yhteisöjen osallistumista erityisesti harvaan 
asutuilla alueilla ja maaseudulla ESR:stä tuettujen ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

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

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 todellista ja 
pitkäaikaista osallistumista työmarkkinoille ja 
siellä etenemistä erityisesti äitiysvapaan tai 
huollettavana olevien henkilöiden hoitamisen 
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eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

jälkeen, vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla sekä miesten ja 
naisten palkkaeroja, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä
varmistamaan naisten ja miesten työ-, yksityis-
ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja 
kiinnittämään erityistä huomiota niiden 
tarpeisiin, joiden vastuulla on huollettavia 
henkilöitä, ja tukemaan muun muassa 
päiväkotien perustamista työpaikkojen 
läheisyyteen.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

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 

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 

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

levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä. Komissio huolehtii myös 
ESR:n sosiaalisia innovaatioita koskevien 
toimien ja sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 27

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 tämän asetuksen 
liitteessä II olevasta luettelosta, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta muiden 
mahdollisten tarpeellisina pidettyjen 
teemojen valintaan.

Or. es

Perustelu

On saavutettava mahdollisimman suuri yhteisymmärrys kansainvälisen yhteistyön luettelosta 
ja pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman suuri valittuja kansainvälisiä teemoja ja 
toimenpideohjelmien temaattisia tavoitteita koskeva yhdenmukaisuus.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ESR-tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi toimenpideohjelmissa 
on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 ja 349 artiklan 
mukaisesti otettava tapauksen mukaan 
huomioon epäsuotuisassa asemassa olevat 
alueet ja paikkakunnat kuten 
syrjäisimmät alueet, pohjoiset alueet, 
saarialueet, vuoristoalueet ja raja-alueet 
sekä epäsuotuisassa asemassa olevat 
kaupunkialueet, taantuvat 
maaseutualueet ja tuotannonsiirroista 
erityisesti kärsivät alueet. 

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

On otettava käyttöön mahdollisuus tukea toimia ja politiikkaa pienluottojen kautta.


