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Tarkistus  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja 

sosiaalinäkökohdat 

2015/2330(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. on tyytyväinen siihen, että komission 

vuotuisessa kasvuselvityksessä 

korostetaan tarvetta kiinnittää enemmän 

huomiota sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen uusien 

kansallisten vakauttamis- ja 

uudistusohjelmien yhteydessä lisäämällä 

kolme työllisyysindikaattoria 
(työssäkäyntiaste, nuorisotyöttömyys ja 

pitkäaikaistyöttömyys) makrotalouden 

epätasapainoa koskevaan menettelyyn; 

vaatii, että nämä indikaattorit on 

asetettava aidosti tasavertaiseen asemaan 

olemassa olevien indikaattorien kanssa, 

jolloin asianomaisissa jäsenvaltioissa 

voidaan tehdä perusteellisia analyyseja ja 

varmistaa, että niiden sisäisiä 

epätasapainoja arvioidaan tarkemmin ja 

että ehdotetaan ja valvotaan taloudellisia 

ja sosiaalisia uudistuksia; 

2. pitää valitettavana, että vuoden 2016 

kertomukseen varoitusmekanismista 

lisätyillä kolmella sosiaalisella 

indikaattorilla (työssäkäyntiaste, 

nuorisotyöttömyys ja 

pitkäaikaistyöttömyys) ei ole 

käynnistysvaikutusta, joten vaarana on, 

että niillä ei estetä sosiaalinormien 

heikentämistä; kehottaa tämän vuoksi 

ottamaan käyttöön sosiaali-

indikaattoreita, jotka käynnistävät 

konkreettisia toimenpiteitä köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja 

sosiaalinäkökohdat 

2015/2330(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. katsoo, että tarkkaan harkittu 

joustoturva auttaa välttämään 

työmarkkinoiden pirstoutumista ja 

edistämään kestävien laadukkaiden 

työpaikkojen säilyttämistä, mutta on 

huolissaan siitä, että joustoturvaa ei ole 

sovellettu asianmukaisesti useissa 

jäsenvaltioissa; pyytää jäsenvaltioita ja 

komissiota tarvittaessa varmistamaan, että 

työntekijöiden oikeuksien ja 

sosiaaliturvavaatimusten noudattaminen 

turvataan joustoturvamallia 

sovellettaessa; pyytää jäsenvaltioita 

nykyaikaistamaan 

työsuhdeturvalainsäädäntöä, jotta voitaisiin 

edistää vakautta työssä ja turvaa 

siirryttäessä työpaikasta toiseen, 

soveltuvin osin myös julkisten ja 

yksityisten työvoimapalvelujen yhteistyön 

lisäämisen ja parantamisen avulla, ja 

edistää työntekijöiden pääsyä 
sosiaaliturvaoikeuksien piiriin; toteaa, että 

useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 

uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet 

myönteisesti esimerkiksi 

työllisyyslukuihin, mutta pitää 

valitettavana, että työelämäuudistukset 

ovat joissain tapauksissa suosineet 

20. vastustaa komission yritystä ottaa 

uudelleen käyttöön epäonnistunut 

joustoturvan käsite, sillä joustavuuden 

lisääminen on lisännyt työmarkkinoiden 

pirstoutumista ja epävarmoja työsuhteita 

ja se on johtanut työnteon 

hyödykkeistämiseen uudelleen ja lisännyt 

työntekijöiden kokemaa epävarmuutta ja 

psykologista stressiä sekä vaikeuttanut 

vakaan elämän suunnittelua ja 

kohtuullista perhe-elämää; pyytää 

jäsenvaltioita nykyaikaistamaan 

työsuhdeturvalainsäädäntöä, jotta voitaisiin 

turvata laadukkaat työpaikat ja 

irtisanomissuoja, luja oikeuskehys 

ammattiyhdistysoikeuksille ja 

työehtosopimuksille, laadukkaat julkiset 

palvelut siirryttäessä työpaikasta toiseen 
ja työntekijöiden pääsy korkeatasoisten 

sosiaaliturvaoikeuksien piiriin; pyytää 

komissiota vauhdittamaan peräkkäisten 

määräaikaisten työsuhteiden 

väärinkäytösten valvontaa niin yksityisellä 

kuin julkisellakin sektorilla; 
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joustavuutta turvallisuuden 

kustannuksella, mikä on johtanut 

epävarmuuden lisääntymiseen ja 

puutteelliseen työsuhdeturvaan; pyytää 

komissiota vauhdittamaan peräkkäisten 

määräaikaisten työsuhteiden sekä muiden 

peräkkäisten epätyypillisten työsuhteiden 

väärinkäytösten valvontaa niin yksityisellä 

kuin julkisellakin sektorilla; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja 

sosiaalinäkökohdat 

2015/2330(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

tekemään yhteistyötä oikeudenmukaisen 
työvoiman liikkuvuuden esteiden 

poistamiseksi, koska vapaa liikkuvuus 

kuuluu EU:n perusoikeuksiin, sekä 

toteuttamaan toimia, jotta voidaan 

toisaalta nostaa työllisyysastetta ja 

toisaalta varmistaa, että EU:n liikkuvia 

työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti 

kansallisiin työntekijöihin nähden eikä 

heitä käytetä hyväksi tai syrjitä ja että 

heidän työtä koskevat ja sosiaaliset 

oikeutensa taataan; 

58. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

ponnistelemaan yhdessä oikeuksiin 

perustuvan, sosiaalisesti turvallisen ja 

vapaaehtoisen työvoiman liikkuvuuden 

esteiden poistamiseksi, jotta varmistetaan, 

että EU:n liikkuvia työntekijöitä ei 

kohdella kaltoin; kehottaa sen vuoksi 
toteuttamaan kaikilta osin periaatetta 

ˮsama palkka samasta (ja 

samanarvoisesta) työstä samalla 

työpaikallaˮ ja noudattamaan 

työehtosopimuksia; torjuu kaikki 

jäsenvaltioiden hallitusten tai komission 

yritykset syrjiä EU:n tai kolmansien 

maiden työntekijöitä jättämällä heidät 

työssäoloaikaisten etuuksien ulkopuolelle; 

torjuu kaikki yritykset tarkistaa asetuksia 

(EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 

niin, että EU:n ja EFTA-valtioiden 

kansalaisten mahdollisuuksia saada 

sosiaalietuuksia heikennetään; 

Or. en 

 

 


