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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevassa ehdotuksessa, joka liittyy Euroopan komission 
ehdottamiin uusiin rahoitusnäkymiin kaudelle 2007–2013, painotetaan edelleen rahastolle jo 
vuonna 1999 annettua tehtävää tukea Euroopan työllisyysstrategiaa. Esittelijä on tyytyväinen 
Euroopan sosiaalirahastoa koskevaan asetusehdotukseen, jossa pyritään vahvistamaan 
rahaston yhteyttä Euroopan työllisyysstrategiaan ja tavoitteisiin, joita unioni on asettanut 
sosiaalisen osallisuuden, kasvatuksen ja koulutuksen sekä naisten ja miesten tasa-arvon alalla. 
Nämä tavoitteet kuuluvat olennaisena osana Lissabonin strategian toteuttamiseen.

ESR:n menot ovat entistä paremmin kohdennettuja ja yksinkertaistettuja, ja se tukee kahden 
tavoitteensa – "lähentyminen" ja "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" – yhteydessä 
seuraavia osa-alueita: työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen; työhön 
pääsyn parantaminen, työttömyyden torjuminen, työssäoloajan pidentäminen ja naisten ja 
maahanmuuttajien työmarkkinoille osallistumisen lisääminen; epäedullisessa asemassa 
olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja syrjinnän torjuminen sekä 
kumppanuuden edistäminen työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä koskevien uudistusten 
toteuttamiseksi.

Investointeja inhimilliseen pääomaan ja julkishallintojen institutionaalisten valmiuksien 
kehittämistä ja toiminnan tehostamista tuetaan kuitenkin vain lähentymistavoitteen 
perusteella. Esittelijän mielestä asiassa kaivattaisiin enemmän joustavuutta, ja hän kehottaa 
asiasta vastaavaa työllisyysvaliokuntaa tarkastelemaan tätä ongelmaa.

Esittelijä on iloinen, että ESR-asetusehdotuksessa korostetaan nimenomaan tarvetta edistää 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä valtavirtaistamisen kautta että toteuttamalla erityisiä 
naisille suunnattuja toimia naisten työelämään osallistumisen ja työuralla etenemisen 
parantamiseksi EY:n perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

Esittelijä on sitä mieltä, että kaikenlaisen syrjinnän torjumiseen ja miesten ja naisten tasa-
arvon edistämiseen on paneuduttava sekä ammatillisessa koulutuksessa että työelämään 
pääsyyn, osallistumiseen ja työuralla etenemiseen liittyvissä asioissa.

Väestön valistaminen syrjinnän torjumisesta ja erityisesti miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämisestä on välttämätöntä, jotta ihmiset saadaan muuttamaan ajattelutapaansa ja 
todelliset muutokset olisivat mahdollisia. Esittelijä katsoo näin ollen, että ESR:sta on tärkeä 
rahoittaa valistus- ja tiedotustoimia.

Esittelijä ehdottaa, että toimenpideohjelmiin sisällytetään rahoitussuunnitelmat erityistoimia 
ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista varten niiden naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan esittämien toivomusten mukaan, jotka sisältyvät Maria Antonia 
Avilès Peréan valiokunta-aloitteiseen mietintöön naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien tavoitteista rakennerahastojen käytössä (A5-0059/2003). Näin voitaisiin 
sekä parantaa varojen hallintoa että arvioida, missä määrin naiset todella hyötyvät 
rahoitetuista toimista.
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Ottaen huomioon, kuinka tärkeää kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä uutta luovien 
toimien edistäminen on naisten tilanteen parantamisen kannalta, valmistelija on tyytyväinen, 
että nämä seikat on sisällytetty uuteen ESR-asetukseen.

Valmistelijan mielestä on myönteistä, että uudessa ESR-asetuksessa säädetään valtiosta 
riippumattomien toimijoiden kuulemisesta toimenpideohjelmien ohjelmatyön, 
täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä.

Valmistelija on huolestunut, ettei asetusehdotuksessa säädetä rahoitettaviin toimiin liittyvästä 
tiedotuksesta, joka lisäisi niiden avoimuutta ja toisi ne paremmin asianomaisten toimijoiden 
saataville. Valmistelija esittää tämän puolen sisällyttämistä asetusehdotukseen. Lisäksi 
valmistelija korostaa, että rahoitettavien toimien on oltava vaivattomasti ja nopeasti saatavilla.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 kappale

(3) ESR:sta olisi tuettava jäsenvaltioiden 
politiikkoja, jotka seuraavat tiiviisti 
Euroopan työllisyysstrategian mukaisia 
suuntaviivoja ja suosituksia sekä yhteisössä 
sovittuja sosiaaliseen osallisuuteen ja 
koulutukseen liittyviä tavoitteita Lissabonin 
ja Göteborgin Eurooppa-neuvostoissa 
sovittujen pyrkimysten ja tavoitteiden 
saavuttamisen helpottamiseksi.

(3) ESR:sta olisi tuettava jäsenvaltioiden 
politiikkoja, jotka seuraavat tiiviisti 
Euroopan työllisyysstrategian mukaisia 
suuntaviivoja ja suosituksia sekä yhteisössä 
sovittuja sosiaaliseen osallisuuteen ja 
koulutukseen sekä naisten ja miesten tasa-
arvon edistämiseen liittyviä tavoitteita 
Lissabonin ja Göteborgin Eurooppa-
neuvostoissa sovittujen pyrkimysten ja 
tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi.

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvo on EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan mukaan yksi EU:n 
tavoitteista samoin kuin se on yksi Euroopan työllisyysstrategian ja Lissabonin strategian 
tavoitteista. Asetusehdotuksen 2 artiklassa, joka koskee Euroopan sosiaalirahaston tehtäviä, 
mainitaan naisten ja miesten tasa-arvo yhteisön tavoitteena. Johdonmukaisuuden ja tämän 
periaatteen suuren merkityksen vuoksi tavoite on mainittava myös johdanto-osan 
3 kappaleessa.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jotta muutoksia voitaisiin alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteessa
ennakoida ja hallita paremmin, ESR:n tuki 
olisi keskitettävä erityisesti työntekijöiden ja 
yritysten sopeutumiskyvyn parantamiseen, 
työhön pääsyn ja työmarkkinoille 
osallistumisen parantamiseen, epäedullisessa 
asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen 
osallisuuden vahvistamiseen ja syrjinnän 
torjumiseen sekä kumppanuuksien 
edistämiseen uudistusten toteuttamiseksi.

(4) Jotta muutoksia voitaisiin lähentymisen 
sekä alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteissa ennakoida ja hallita 
paremmin, ESR:n tuki olisi keskitettävä 
erityisesti työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn parantamiseen, työhön 
pääsyn ja työmarkkinoille osallistumisen 
parantamiseen, epäedullisessa asemassa 
olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden 
vahvistamiseen ja syrjinnän torjumiseen 
sekä kumppanuuksien edistämiseen 
uudistusten toteuttamiseksi.

Perustelu

Mainitut tavoitteet liittyvät samanaikaisesti sekä lähentymistavoitteeseen että alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen, kuten 3 artiklasta ilmenee.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7) On tarpeen varmistaa, että ESR:n toimet 
ovat johdonmukaisia Euroopan 
työllisyysstrategiaan kuuluvien 
toimintatapojen kanssa, ja keskittää ESR:n 
tuki työllisyyttä koskevien suuntaviivojen ja 
suositusten täytäntöönpanoon.

(7) On tarpeen varmistaa, että ESR:n toimet 
ovat johdonmukaisia Euroopan 
työllisyysstrategiaan kuuluvien ohjelmien ja
toimintatapojen, etenkin Progress-
ohjelman, kanssa samoin kuin työllisyyttä 
ja sosiaalista osallisuutta koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien kanssa, 
ja keskittää ESR:n tuki työllisyyttä 
koskevien suuntaviivojen ja suositusten 
täytäntöönpanoon.

Perustelu

Rakennerahastot täydentävät jäsenvaltioiden toimia, joten ESR:n toiminta on sovitettava 
yhteen työllisyyttä koskevan ja sosiaalista osallisuutta koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman kanssa (ESR:a koskevan asetuksen 1784/1999 johdanto-osan 
13 kappale). On välttämätöntä huolehtia ESR:n toimien ja työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman keskinäisestä johdonmukaisuudesta. Progress-
ohjelmaa koskevan päätösehdotuksen (KOM(2004)0488) 15 artiklassa säädetään 
yksiselitteisesti ohjelman toimien ja ESR:n puitteissa toteutettujen toimien sovittamisesta 
yhteen.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että ESR:sta 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella rahoitettujen toimintalinjojen 
täytäntöönpano edistää tasa-arvoa ja poistaa 
miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa; 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi liitettävä erityistoimiin naisten kestävän 
työelämään osallistumisen ja siinä 
etenemisen parantamiseksi.

(9) Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että ESR:sta 
lähentymistavoitteen sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
perusteella rahoitettujen toimintalinjojen 
täytäntöönpano edistää tasa-arvoa ja poistaa 
miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa; 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi liitettävä erityistoimiin naisten 
työnsaannin, kestävän työelämään 
osallistumisen ja siinä etenemisen 
parantamiseksi.

Perustelu

Jos halutaan lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille, on ensin välttämätöntä säätää 
erityistoimista heidän työnsaantinsa helpottamiseksi. Euroopan sosiaalirahastoa koskevan 
asetuksen 1784/1999 2 artiklassa säädetään myös, että "rahasto tukee ... toimenpiteitä ... 
parantamalla erityistoimin naisten pääsyä työmarkkinoille...".

Tarkistus 5
3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta

ii) talouden muutosten ennakoiminen ja 
myönteinen hallinta erityisesti 
suunnittelemalla ja levittämällä 
innovatiivisia ja tuottavampia työjärjestelyjä, 
joihin kuuluvat myös parempi työterveys ja 
–turvallisuus, tulevaisuuden ammatillisten ja 
taidollisten vaatimusten tunnistaminen sekä 
erityisten työllistymis-, koulutus- ja 
tukipalvelujen kehittäminen työntekijöille 
yritysten ja toimialojen 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

ii) talouden muutosten ennakoiminen ja 
myönteinen hallinta erityisesti 
suunnittelemalla ja levittämällä 
innovatiivisia ja tuottavampia työjärjestelyjä, 
joihin kuuluvat myös paremmat työolot, 
paremmat työaikajärjestelyt, parempi 
työterveys ja –turvallisuus, tulevaisuuden 
ammatillisten ja taidollisten vaatimusten 
tunnistaminen sekä erityisten työllistymis-, 
koulutus- ja tukipalvelujen kehittäminen 
työntekijöille yritysten ja toimialojen 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Perustelu

Lissabonin strategiassa edellytetty ja ESR:n tukema työn laadun parantaminen edellyttää 
myös parempia työoloja ja työaikajärjestelyjä, etenkin joustavuuden lisäämistä, jotta 
pystytään ottamaan huomioon työmarkkinoiden kehitys ja sovittamaan perhe- ja työelämä 
yhteen.
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Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantokappale

b) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella 
olevien henkilöiden työelämään pääsyn 
edistäminen, työttömyyden torjuminen, 
työssäoloajan pidentäminen sekä naisten ja 
maahanmuuttajien työmarkkinoille 
osallistumisen lisääminen edistämällä 
erityisesti seuraavia toimia:

b) työnhakijoiden, etenkin nuorten 
työnhakijoiden ja heistä nimenomaan 
nuorten naisten, ja työelämän ulkopuolella 
olevien henkilöiden työelämään pääsyn 
edistäminen, työttömyyden torjuminen, 
työssäoloajan pidentäminen sekä naisten ja 
maahanmuuttajien työmarkkinoille 
osallistumisen lisääminen ja niillä 
etenemisen helpottaminen edistämällä 
erityisesti seuraavia toimia:

Perustelu

Tilastojen mukaan työttömien nuorten määrä kasvaa jatkuvasti. Tilanne koskettaa erityisesti 
nuoria naisia. ESR:n tuki on välttämätöntä, jotta jäsenvaltiot pystyisivät torjumaan 
ongelmaa.

Tarkistus 7
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii a alakohta (uusi)

ii a) erityistoimet, joilla helpotetaan 
nuorten ja eritoten nuorten naisten 
työnsaantia ja lisätään heidän 
osallistumistaan työmarkkinoille sekä niillä 
etenemistä;

Perustelu

Ks. tarkistuksen 6 perustelu.
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Tarkistus 8
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta

iii) erityistoimet, joilla lisätään naisten 
kestävää osallistumista työelämään ja 
edistymistä työssä, vähennetään 
sukupuoleen perustuvaa erottelua 
työmarkkinoilla, unohtamatta sukupuolten 
välisten palkkaerojen syiden käsittelyä, sekä 
helpotetaan työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista lasten ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuutta 
parantamalla;

iii) erityistoimet, joilla helpotetaan naisten 
työnsaantia, lisätään naisten kestävää 
osallistumista työelämään ja edistymistä 
työssä, vähennetään sukupuoleen perustuvaa 
erottelua työmarkkinoilla, unohtamatta 
sukupuolten välisten palkkaerojen syiden 
käsittelyä, sekä helpotetaan työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista lasten ja 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
saatavuutta parantamalla;

Perustelu

Naisten työnsaantia ja osallistumista työmarkkinoille on helpotettava. Euroopan 
sosiaalirahastoa koskevan asetuksen 1784/1999 2 artiklan e alakohdassa todetaan, että 
"rahasto tukee ... toimenpiteitä ... parantamalla erityistoimin naisten pääsyä 
työmarkkinoille...".

Tarkistus 9
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta

iv) erityistoimet maahanmuuttajien 
sosiaalisen integroitumisen vahvistamiseksi 
ja työelämään osallistumisen lisäämiseksi 
neuvonta, kielikoulutus ja ulkomailla 
hankitun pätevyyden tunnustaminen mukaan 
luettuina.

iv) erityistoimet maahanmuuttajien 
sosiaalisen integroitumisen vahvistamiseksi, 
työnsaannin helpottamiseksi, työelämään 
osallistumisen lisäämiseksi ja työelämässä 
etenemisen helpottamiseksi neuvonta, 
kielikoulutus ja ulkomailla hankitun 
pätevyyden tunnustaminen mukaan 
luettuina.

Perustelu

On välttämätöntä, että Euroopan unioniin muuttaneilla henkilöillä on mahdollisuus paitsi 
päästä työmarkkinoille ja osallistua niille kestävältä pohjalta myös edetä ammatissaan. 

Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

i) työllistymisväylät epäedullisessa asemassa 
oleville henkilöille, sosiaalisesti 
syrjäytyneille, koulunsa varhain 
keskeyttäneille, vähemmistöille ja 
vammaisille työllistämistoimenpiteiden 

i) työllistymisväylät epäedullisessa asemassa 
oleville henkilöille, sosiaalisesti 
syrjäytyneille, koulunsa varhain 
keskeyttäneille, vähemmistöille ja 
vammaisille työllistämistoimenpiteiden 
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avulla unohtamatta osuus- ja yhteisötalouden 
alaa, liitännäistoimenpiteitä sekä tarvittavaa
sosiaalista tukea ja hoitopalveluja;

avulla unohtamatta osuus- ja yhteisötalouden 
alaa, liitännäistoimenpiteitä sekä 
asiaankuuluvaa sosiaalista tukea ja 
hoitopalveluja;

Perustelu

Kyseessä on käännösvirhe alkuperäiseen englanninkieliseen versioon nähden, jossa 
sanamuoto on seuraava: "... accompanying actions and relevant social support and care 
services".

Tarkistus 11
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta

ii) moniarvoisuus työpaikalla ja syrjinnän 
vastustaminen työmarkkinoille pääsyssä 
lisäämällä tietoisuutta sekä 
paikallisyhteisöjen ja –yritysten osallisuutta.

ii) moniarvoisuus työpaikalla ja syrjinnän 
vastustaminen ammatillisessa 
koulutuksessa, työmarkkinoille pääsyssä ja 
niille osallistumisessa sekä niillä 
etenemisessä lisäämällä tietoisuutta sekä 
paikallisyhteisöjen ja –yritysten osallisuutta.

Perustelu

Epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden syrjintä ei liity yksinomaan työmarkkinoille 
pääsyyn vaan myös niille osallistumiseen ja niillä etenemiseen sekä ammatilliseen 
koulutukseen.

Tarkistus 12
3 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. ESR:sta tuetaan jäsenvaltioiden 
toteuttamia suurelle yleisölle suunnattuja 
tiedotus- ja valistustoimia, joiden 
tarkoituksena on torjua syrjintää ja edistää 
naisten ja miesten tasa-arvoa 
yhteiskunnassa.

Perustelu

Syrjintää ja naisten ja miesten epätasa-arvoa on torjuttava suurelle yleisölle suunnattavalla 
valistuksella, jonka avulla käsitykset saadaan vähitellen muuttumaan ja saavutetaan 
todellinen tasa-arvo työmarkkinoilla.
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Tarkistus 13
3 artiklan 4 kohta

4. Pantaessa 2 kohdan c alakohdan 
I alakohdassa tarkoitettua sosiaalisen 
osallisuuden tavoitetta täytäntöön ESR:n 
rahoitusosuus asetuksen (EY) N:o […] 
[EAKR] soveltamisalaan kuuluvista toimista 
voi olla enintään 10 prosenttia kyseisen 
toimintalinjan osalta.

4. Pantaessa 1 kohdan c alakohdan 
I alakohdassa tarkoitettua sosiaalisen 
osallisuuden tavoitetta täytäntöön ESR:n 
rahoitusosuus asetuksen (EY) N:o […] 
[EAKR] soveltamisalaan kuuluvista toimista 
voi olla enintään 10 prosenttia kyseisen 
toimintalinjan osalta.

Perustelu

Mainittu kohta on väärä. Sosiaalista osallisuutta käsitellään 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
I alakohdassa eikä 2 kohdan c alakohdan I alakohdassa.

Tarkistus 14
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Toimenpideohjelmien on sisällettävä 
rahoitussuunnitelma erityistoimille, 
mukaan lukien sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja naisten ja miesten 
tasa-arvon edistämistoimet.

Perustelu

Kun toimenpideohjelmiin sisällytetään rahoitussuunnitelma eri toimille ja erityistoimille, 
kuten naisten ja miesten tasa-arvon edistämistoimille, on mahdollista valvoa varojen käyttöä 
ja arvioida kunkin toimen tehokkuutta.

Tarkistus 15
4 artiklan 4 kohta

[Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä] annetun 
asetuksen (EY) N:o […] 18 artiklassa 
määritellyn kansallisen strategisen 
viitekehyksen täytäntöönpanon seurantaan 
valittujen määrällisten tavoitteiden ja 
indikaattoreiden on oltava samat kuin 
Euroopan työllisyysstrategian 
täytäntöönpanossa sekä sosiaalisen 
osallisuuden ja koulutuksen aloilla sovittujen 

[Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä] annetun 
asetuksen (EY) N:o […] 18 artiklassa 
määritellyn kansallisen strategisen 
viitekehyksen täytäntöönpanon seurantaan 
valittujen määrällisten tavoitteiden ja 
indikaattoreiden on oltava samat kuin 
Euroopan työllisyysstrategian 
täytäntöönpanossa sekä sosiaalisen 
osallisuuden ja koulutuksen ja naisten ja 
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yhteisön tavoitteiden yhteydessä käytettävät 
määrälliset tavoitteet ja indikaattorit. 
Toimenpideohjelmien 
seurantaindikaattoreiden olisi oltava 
johdonmukaisia määrällisten tavoitteiden 
kanssa.

miesten tasa-arvon aloilla sovittujen 
yhteisön tavoitteiden yhteydessä käytettävät 
määrälliset tavoitteet ja indikaattorit. 
Toimenpideohjelmien 
seurantaindikaattoreiden olisi oltava 
johdonmukaisia määrällisten tavoitteiden 
kanssa.

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvo on yhteisön tavoite, joka ESR:n on otettava huomioon.

Tarkistus 16
4 artiklan 5 kohta

5. ESR:n toimista tehtävissä arvioinneissa on 
myös arvioitava, mikä on ESR:sta tuettujen 
toimien osuus Euroopan työllisyysstrategian 
sekä sosiaalisen osallisuuden ja koulutuksen 
aloja koskevien yhteisön tavoitteiden 
täytäntöönpanossa kyseisessä jäsenvaltiossa.

5. ESR:n toimista tehtävissä arvioinneissa on 
myös arvioitava, mikä on ESR:sta tuettujen 
toimien osuus Euroopan työllisyysstrategian 
sekä sosiaalisen osallisuuden, naisten ja 
miesten tasa-arvon edistämisen ja 
koulutuksen aloja koskevien yhteisön 
tavoitteiden täytäntöönpanossa kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

On tärkeää arvioida, kuinka hyvin ESR:sta rahoitetut toimet edistävät naisten ja miesten tasa-
arvoa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 17
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden ja kunkin 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisen 
on varmistettava työmarkkinaosapuolten 
mukaantulo ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden riittävä kuuleminen sopivalla 
hallintoaluetasolla ESR:n tukeen liittyvän 
ohjelmatyön, täytäntöönpanon ja seurannan 
yhteydessä.

2. Jäsenvaltioiden ja kunkin 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisen 
on varmistettava työmarkkinaosapuolten 
mukaantulo ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden riittävä kuuleminen sopivalla 
hallintoaluetasolla ESR:n tukeen liittyvän 
ohjelmatyön, täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin yhteydessä.

Perustelu

Yleisasetuksen 10 artiklassa säädetään, että kumppanuus "kattaa kansallisen strategisen 
viitekehyksen valmistelun ja seurannan sekä toimenpideohjelmien valmistelun, 
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täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin. Jäsenvaltioiden on otettava mukaan kaikki asiaan 
liittyvät kumppanit, erityisesti alueet, ohjelmatyön eri vaiheissa...".

Tarkistus 18
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen 
väestölle ja asianomaisille toimijoille 
toimenpideohjelmista ja toimista, joille voi 
saada rahoitusta ESR:sta.

Perustelu

Väestölle ja asianomaisille toimijoille suunnatun tiedotuksen avulla voidaan varmistaa 
rahaston toiminnan avoimuus, lisätä hanke-ehdotusten määrää ja osallistumista 
rahoitettuihin toimiin. Lisäksi se voi auttaa pääsemään määrärahojen 
vajaakäyttöongelmasta.

Tarkistus 19
5 artiklan 3 kohta

3. Kunkin toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisen on edistettävä 
työmarkkinaosapuolten riittävää 
osallistumista ja osalliseksi pääsyä tämän 
asetuksen 2 artiklan mukaisesti 
rahoitettuihin toimiin.

3. Kunkin toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisen on edistettävä 
työmarkkinaosapuolten riittävää 
osallistumista ja osalliseksi pääsyä tämän 
asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
rahoitettuihin toimiin.

Lähentymistavoitteen osana vähintään kaksi 
prosenttia ESR:n varoista on osoitettava 
valmiuksien kehittämiseen ja 
työmarkkinaosapuolten yhteisesti 
käynnistämiin toimiin erityisesti 2 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn 
osalta.

Lähentymistavoitteen osana vähintään kaksi 
prosenttia ESR:n varoista on osoitettava 
valmiuksien kehittämiseen ja 
työmarkkinaosapuolten yhteisesti 
käynnistämiin toimiin erityisesti 3 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn 
osalta.

Perustelu

Artiklaviittaus on väärä.
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Tarkistus 20
5 artiklan 4 kohta

4. Kunkin toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisen on edistettävä valtiosta 
riippumattomien järjestöjen riittävää 
osallistumista ja osalliseksi pääsyä
erityisesti sosiaalisen osallisuuden sekä 
miesten ja naisten tasa-arvon aloilla 
rahoitettuihin toimiin.

4. Kunkin toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisen on edistettävä 
asianomaisten valtiosta riippumattomien 
järjestöjen riittävää osallistumista ja 
huolehdittava siitä, että ne pääsevät 
vaivattomasti ja nopeasti osalliseksi 
erityisesti sosiaalisen osallisuuden sekä 
miesten ja naisten tasa-arvon aloilla 
rahoitettuihin toimiin.

Perustelu

Valtiosta riippumattomien järjestöjen on usein vaikea päästä osallisiksi rakennerahastoista 
rahoitettuihin toimiin, koska määräajat ovat usein pitkiä ja menettelyt monimutkaisia. 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen 1784/1999 johdanto-osan 14 kappaleessa 
säädetään lisäksi, että "voidaan toteuttaa järjestelyjä, joiden perusteella paikalliset ryhmät, 
valtioista riippumattomat järjestöt mukaan lukien, voivat saada vaivattomasti ja nopeasti 
rahastosta tukea...".

Tarkistus 21
6 artikla

Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten on 
varmistettava, että toimenpideohjelmissa 
kuvataan, kuinka sukupuolten tasa-arvoa 
edistetään ohjelmatyössä, täytäntöönpanossa 
ja seurannassa kaikkine 
erityisindikaattoreineen sekä arvioinnissa.

Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten on 
varmistettava, että toimenpideohjelmissa 
kuvataan, kuinka sukupuolten tasa-arvoa 
edistetään ohjelmatyössä, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa, erityisesti sukupuolen 
mukaan jaoteltujen tilastojen ja 
laadullisten ja määrällisten indikaattorien 
avulla.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
naiset ja miehet ovat tasapuolisesti 
edustettuina päättävissä elimissä sekä 
valinta- ja seurantaelimissä paikallis-, 
alue- ja valtiontasolla.

Perustelu

Sukupuolen mukaan jaoteltujen tilastojen ja laadullisten ja määrällisten indikaattorien 
järjestelmällinen käyttö on välttämätöntä, jotta voitaisiin seurata ja arvioida sitä, kuinka 
tehokkaasti rahaston toiminta edistää tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus mainituissa elimissä on välttämätöntä, jotta rahaston varoja käytetään 
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asianmukaisesti sukupuolten tasa-arvon alalla (vrt. rakennerahastoista annetun 
yleisasetuksen 1260/1999 35 artiklan säännökset seurantakomiteoiden tasapuolisesta 
kokoonpanosta).

Tarkistus 22
10 artiklan c alakohta

c) vähemmistöjen sosiaalisen 
integroitumisen ja työllistymisen 
vahvistamiseen tarkoitetut toimet;

c) vähemmistöjen, epäedullisessa asemassa 
olevien henkilöiden ja vammaisten 
henkilöiden sosiaalisen integroitumisen ja 
työllistymisen vahvistamiseen tarkoitetut 
toimet;

Perustelu

Vuosi- ja loppukertomuksissa olisi oltava vähemmistöjä koskevien toimien yhteenvedon lisäksi 
yhteenveto muita henkilöryhmiä, kuten epäedullisessa asemassa olevia ja vammaisia 
henkilöitä koskevista toimista. Vuosi- ja loppukertomuksissa olisi oltava yhteenveto kaikkien 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden sosiaalisen integroitumisen ja 
työllistymisen vahvistamiseen tarkoitetuista toimista. 
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