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Tarkistus 1
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet 
ja joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa 
sekä ylöspäin tapahtuvan sosiaalisen 
lähentymisen vauhdittamisessa;

1. muistuttaa, että kestävä kasvu, 
tarkasti harkitut investoinnit ja 
veropolitiikka ovat avainasemassa, kun 
halutaan luoda laadukkaita työpaikkoja ja 
lisätä kaikkien hyvinvointia, ja toteaa, että 
rakennerahastovaroja ja investointeja on 
suunnattava tehokkaammin osallistavan 
kasvun edistämiseen, eriarvoisuuden 
vähentämiseen ja ylöspäin tapahtuvan 
sosiaalisen lähentymisen vauhdittamiseen;

Or. en

Tarkistus 2
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

1. muistuttaa, että vaikuttavissa ja 
sosiaalisesti osallistavissa 
työllisyyspolitiikan tehostustoimissa on 
otettava huomioon väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
haasteet, jotka johtuvat EU:n 
sitoutumisesta hiilestä irtautumiseen; 
korostaa, että tällaiset tehostustoimet, 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
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tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

Or. en

Tarkistus 3
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikat, joissa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden 
sosioekonomiset ja väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
niiden makrotaloudellinen epätasapaino 
ja joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

Or. en

Tarkistus 4
Guido Reil

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
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joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä yksittäisten 
jäsenvaltioiden sosiaalisen kehityksen 
vauhdittamisessa;

Or. de

Tarkistus 5
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia vero- 
ja sosiaalipolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

Or. lt

Tarkistus 6
José Manuel Fernandes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja 
tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan 
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tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

tehostustoimet, joissa otetaan huomioon 
väestörakenteesta ja 
automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja 
joihin liittyy oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja vastuullisia 
veropolitiikan toimia, ovat edelleen 
merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin 
tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen ja 
yhteenkuuluvuuden vauhdittamisessa;

Or. pt

Tarkistus 7
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ei hyväksy vähennyksiä 
työllisyyttä, sosiaaliasioita ja osallisuutta 
koskevien budjettikohtien määrärahoihin 
ja muistuttaa, että on löydettävä 
asianmukainen tasapaino 
maksusitoumusmäärärahojen ja 
maksumäärärahojen välille, jotta näiden 
politiikkojen kaikki mahdollisuudet 
voidaan hyödyntää;

Or. en

Tarkistus 8
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä sellaisten 
työpaikkojen luomista, joissa 
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työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan 
väestönosan pienentämistä koskevaa 
tavoitetta; painottaa tässä yhteydessä 
tarvetta uudistaa toimintapolitiikkoja 
kattavasti ja soveltaa kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi ja 
usein laiminlyödyn ikäihmisten 
työllistettävyyttä koskevan kysymyksen 
käsittelemiseksi;

varmistetaan työntekijöiden oikeudet, 
kunnolliset työolot, paremmat ansiot ja 
vakaat ja säännellyt työsuhteet, sekä 
torjuttava köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja eriarvoisuutta; painottaa 
tässä yhteydessä, että tarvitaan 
kiireellisesti unionin ohjelmia ja varoja, 
jotta tähän pyrkivät hankkeet voidaan 
asettaa etusijalle; varoittaa kuitenkin, ettei 
tämä riitä, ellei kehitetä uutta strategiaa, 
jossa keskitytään sosiaaliseen edistykseen 
ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
pyritään taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, 
irtisanoutuen oikeistolaisesta politiikasta 
ja unionin jäsenvaltioiden kansoille 
asettamista vaatimuksista;

Or. pt

Tarkistus 9
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa, että yhä useammat 
työssäkäyvät ihmiset ovat 
köyhyysvaarassa ja että 20 miljoonaa 
lasta EU:ssa elää köyhyydessä ja 
sosiaalisesti syrjäytyneinä; painottaa tässä 
yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
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ikäihmisten ja vammaisten 
työllistettävyyttä koskevan kysymyksen 
käsittelemiseksi;

Or. lt

Tarkistus 10
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita; toteaa, että 
kyseiset tavoitteet vaikuttavat olevan 
saavutettavissa työllisyysasteen osalta 
mutta ovat edelleen kaukana tarkasteltaessa 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevan väestönosan pienentämistä 
koskevaa tavoitetta; painottaa tässä 
yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi 
ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 12
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Estrella Dura Ferrandis, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
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ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi; korostaa, 
että unionin politiikkojen ja ohjelmien 
strateginen suuntaaminen on asteittain 
yhdenmukaistettava kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa hahmotellun 
sosiaalisen toimintaohjelman kanssa, ja 
toteaa, että pilari olisi sisällytettävä täysin 
unionin rahastojen ja eurooppalaisen 
ohjausjakson ohjelmasuunnittelua 
koskeviin säännöksiin;

Or. en

Tarkistus 13
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi;

2. korostaa, että vuoden 2020 
talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettuja sosiaali- ja 
työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat 
olevan saavutettavissa työllisyysasteen 
osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana 
tarkasteltaessa köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan 
pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa 
toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden 
torjumiseksi ja usein laiminlyödyn 
ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan 
kysymyksen käsittelemiseksi ja tarvetta 
toteuttaa muitakin kuin 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä epätasa-
arvon ja köyhyyden vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 14
Guido Reil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

3. katsoo, että työllisyyttä edistävät 
eri rahastot, kuten Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR), nuorisotakuu, 
Euroopan globalisaatiorahasto (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI) 
sekä vähävaraisimmille suunnattu 
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), ovat 
vain vähäisessä roolissa, eikä niiden 
avulla pystytä ratkaisemaan rakenteellisia 
ongelmia; toteaa tässä yhteydessä, että 
ESR:n rakenteelliset resurssit menevät 
kokonaan hallinnollisiin menettelyihin ja 
että sillä saavutetaan vain vähän todellisia 
tuloksia; korostaa, että pienille 
organisaatioille asetettavat laajat ja 
monimutkaiset hallinnolliset vaatimukset 
ovat työläitä ja aikaa vieviä; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

Or. de

Tarkistus 15
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
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työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja 
vaikuttava varainkäyttö on yhtä tärkeää 
kuin talousarvion enimmäismäärät;

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen Euroopan unionin 
kaltaisen yhdentymishankkeen kielteisten 
vaikutusten lieventämisessä 
haavoittuvimpien ryhmien, työntekijöiden 
ja ruohonjuuritason toimijoiden osalta, 
etenkin sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden 
tilanne on heikentynyt eniten 
taloudellisesti ja sosiaalisesti; vaatii näin 
ollen lisäämään näille rahastoille ja 
ohjelmille osoitettuja resursseja; korostaa 
tässä yhteydessä, että näillä aloilla 
toteutettujen toimintapolitiikkojen olisi 
aina johdettava strategisiin, selkeästi 
määritettyjä päämääriä ja tavoitteita 
sisältäviin toimenpiteisiin; korostaa 
kuitenkin, että monet näistä rahastoista ja 
ohjelmista tuetuista toimista ja 
toimenpiteistä ovat vaarantuneet 
Euroopan talouden ohjausjärjestelmästä 
johtuvien vaatimusten vuoksi;

Or. pt

Tarkistus 16
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
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päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät; muistuttaa, 
että näistä rahoitusvälineistä on myös 
tuettava yrityksiä ja työntekijöitä niiden 
siirtyessä digitaaliseen ja vihreämpään 
talouteen parantamalla koulutusta 
tarvittavien taitojen hankkimiseksi ja 
uusien työpaikkojen luomiseksi näillä 
aloilla;

Or. fr

Tarkistus 17
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

3. tähdentää, että on tärkeää osoittaa 
riittävästi rahoitusta vuosien 2014–2020 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisältyviin ohjelmiin ja aloitteisiin, joilla 
pyritään puuttumaan työttömyyteen, 
köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 
ja auttamaan etenkin yhteiskunnan 
vähäosaisimpia, ja korostaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeistä merkitystä; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

Or. en
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Tarkistus 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), 
nuorisotyöllisyysaloitteen, Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR), työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskevan Euroopan 
unionin ohjelman (EaSI) sekä 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät; pitää 
tärkeänä todellista tulossuuntautunutta 
kulttuuria, jolla pyritään optimoimaan 
varojen käyttö, analysoimaan ohjelmien 
heikon tuloksellisuuden syyt ja vaatimaan 
parannustoimia;

Or. en

Tarkistus 19
Alex Agius Saliba

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
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(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen;korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
selkeästi määritettyjä sosiaalisia päämääriä 
ja tavoitteita sisältäviin toimenpiteisiin, 
joilla pyritään edistämään osallistavaa 
kasvua ja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa ja vähentämään 
epätasa-arvoa sekä tehostamaan ylöspäin 
tapahtuvaa sosiaalista lähentymistä, ja 
että tehokas ja vaikuttava varainkäyttö on 
yhtä tärkeää kuin talousarvion 
enimmäismäärät;

Or. en

Tarkistus 20
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa tässä 
yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava 
strategisiin, selkeästi määritettyjä 
päämääriä ja tavoitteita sisältäviin 
toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava 
varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin 
talousarvion enimmäismäärät;

3. tunnustaa Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
keskeisen merkityksen; korostaa, että 
näille ohjelmille on myönnettävä vuodeksi 
2020 ja seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ohjelmakauden 
voimaantuloon saakka riittävä rahoitus ja 
on varmistettava, että tällaisten tärkeiden 
välineiden rahoituksessa ei ole puutteita; 
korostaa tässä yhteydessä, että näillä 
aloilla toteutettujen toimintapolitiikkojen 
olisi aina johdettava strategisiin, selkeästi 
määritettyjä päämääriä ja tavoitteita 
sisältäviin toimenpiteisiin ja että tehokas ja 
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vaikuttava varainkäyttö on yhtä tärkeää 
kuin talousarvion enimmäismäärät;

Or. en

Tarkistus 21
Alex Agius Saliba

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa jälleen, että sosiaali- ja 
työllisyysasioiden alan ohjelmavaroin olisi 
luotava synergioita ja pyrittävä 
vähentämään sosiaalisia eroja ja 
eriarvoisuutta sekä varmistamaan, että 
kukaan ei jää jälkeen tässä prosessissa; 
korostaa tässä yhteydessä, että pienten 
työmarkkinoiden, kuten pienten 
jäsenvaltioiden tai syrjäisten alueiden, 
mukaan lukien SEUT-sopimuksen 349 
artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät alueet, 
realiteetit on otettava huomioon 
myönnettäessä rahoitusosuuksia näistä 
rahastoista;

Or. en

Tarkistus 22
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että sosiaali- ja 
työllisyysasioiden alan ohjelmavaroin olisi 
luotava synergioita ja vähennettävä näin 
sosiaalisia eroja ja eriarvoisuutta, jotka 
ovat lisääntyneet kriisin myötä; varoittaa, 
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että määrärahavähennykset näillä aloilla 
aiheuttavat politiikkojen vaikuttavuuteen 
ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistus 23
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että joillakin 
alueilla nuorten tulevaisuuden 
mahdollisuuksien puuttuminen merkitsee 
todellista sosiaalista hätätilannetta, joka 
edellyttää nopeita innovatiivisia ja 
kohdennettuja ratkaisuja, jotta tilannetta 
voidaan parantaa lyhyellä aikavälillä 
konkreettisesti; edellyttää siksi, että 
vuoden 2020 talousarviossa suhtaudutaan 
edelleen erittäin kunnianhimoisesti 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 24
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa erityisesti 
nuorisotyöllisyysaloitteen roolia 
keskeisenä välineenä torjuttaessa 
nuorisotyöttömyyttä, joka on edelleen 
liian korkea ja jossa jäsenvaltioiden 
välillä on huomattavia eroja; pitää 
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myönteisenä, että komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen on 
sitoutunut poliittisissa suuntaviivoissaan 
vahvistamaan nuorisotakuuta 
muuttamalla sen pysyväksi välineeksi ja 
lisäämällä sen määrärahoja ja 
säännöllistä raportointia; panee tämän 
osalta merkille komission ehdotuksen 
lisätä vuonna 2020 
nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja 
116 miljoonalla eurolla, mutta pitää tätä 
määrää riittämättömänä; kehottaa siksi 
lisäämään nuorisotyöllisyysaloitteen 
maksumäärärahoja 600 miljoonalla 
eurolla;

Or. en

Tarkistus 25
Alex Agius Saliba

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että huolimatta 
nuorisotyöttömyyden laskuun Euroopan 
unionissa liittyvästä myönteisestä 
suuntauksesta nuorilla on edelleen 
suurempi köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riski; toistaa, että on 
tärkeää rahoittaa ohjelmia, jotka edistävät 
eriarvoisuutta ja nuorisotyöttömyyttä 
torjuvia toimenpiteitä, ja kehottaa 
jatkamaan ja lisäämään nuoriin 
kohdennettua oikea-aikaista rahoitusta 
nuorisotakuun, nuorisotyöllisyysaloitteen 
ja Euroopan sosiaalirahaston kautta;

Or. en

Tarkistus 26
Alex Agius Saliba
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Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että tässä mielessä 
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 
on vastattava myös pienten 
työmarkkinoiden ja pienten 
jäsenvaltioiden markkinoiden 
todellisuutta, etenkin kun on kyse pk-
yrityksiä koskevista hakemuksista, ja jos 
työntekijävähennykset ja toiminnan 
siirtäminen vaikuttavat vakavalla tavalla 
työllisyysasteeseen ja paikallis- ja 
aluetalouteen, kyseisen rahaston 
säännöksiä olisi sovellettava;

Or. en

Tarkistus 27
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita sallimaan tarvittavan 
joustavuuden, kun vuonna 2020 pannaan 
täytäntöön unionin ohjelmia, etenkin 
Euroopan globalisaatiorahastoa, jotta 
katetaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU-erosta johtuva vaikutus Euroopan 
unionin työntekijöihin ja jäsenvaltioihin 
asettautuneisiin yrityksiin; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission 
ehdotusta tarkistaa nykyisen EGR-
ohjelman soveltamisalaa, jotta siitä 
voitaisiin tukea siirtymään joutuneita 
työntekijöitä Yhdistyneen 
kuningaskunnan EU-eron aiheuttamien 
häiriöiden vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 28
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

4. ei hyväksy nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevaa 
järkiperäistämistä ESR+-rahastoksi, joka 
olisi määrä suorittaa vuodesta 2021 
lähtien; kehottaa komissiota esittämään 
rahoitustiedot siten, että niitä voidaan 
verrata tuloksellisuustietoihin; ei hyväksy 
neuvoston ehdottamaa EaSI-ohjelman 
Progress-lohkon määrärahojen 
huomattavaa vähentämistä (5 miljoonalla 
eurolla) ja suosittelee, että sen 
talousarviovarat olisivat vähintään yhtä 
samalla tasolla kuin komission 
talousarvioesitys; korostaa tässä 
yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön ja niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen;

Or. pt

Tarkistus 29
Guido Reil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-
rahaston, EaSI-ohjelman ja unionin 
terveysalan toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 

4. panee merkille, että komissio 
kuitenkin jatkaa tätä toimintalinjaa; 
kehottaa komissiota esittämään 
rahoitustiedot siten, että niitä voidaan 
verrata tuloksellisuustietoihin; panee 
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vuodesta 2021 lähtien; kehottaa 
komissiota esittämään rahoitustiedot siten, 
että niitä voidaan verrata 
tuloksellisuustietoihin; pitää 
huolestuttavana neuvoston ehdottamaa 
EaSI-ohjelman Progress-lohkon 
määrärahojen huomattavaa vähentämistä 
(5 miljoonalla eurolla); korostaa tässä 
yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

merkille neuvoston ehdottaman EaSI-
ohjelman Progress-lohkon määrärahojen 
huomattavan vähentämisen (5 miljoonalla 
eurolla); korostaa tässä yhteydessä, että 
kaikkien lainsäädännöllisten ja 
talousarviota koskevien 
uudelleenarviointien olisi perustuttava 
näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

Or. de

Tarkistus 30
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön ja niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen, niiden olisi oltava 
paremman sääntelyn agendan mukaisia, 
edellytettävä määrällisesti mitattavissa 
olevaa ja vertailukelpoista tulosten 
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asiaan liittyviin suosituksiin; arviointia sen sijaan, että tuloksia 
ainoastaan mitattaisiin, ja niiden olisi 
perustuttava täysin 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

Or. en

Tarkistus 31
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan yhdistämisen 
ESR+-rahastoksi vuodesta 2021 lähtien; 
toistaa kantansa, jonka mukaan ESR+:n 
määrärahoja on korotettava 
120 457 000 000 euroon käypinä hintoina 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuosiksi 2021–2027; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

Or. en
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Tarkistus 32
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
toimintaohjelman tulevan sisällyttämisen 
ESR+-rahastoon vuodesta 2021 lähtien; 
kehottaa komissiota esittämään 
rahoitustiedot ja määrärahat siten, että 
ESR+:n luvut ja aihekohtainen 
keskittyminen on verrattavissa edellä 
mainittujen ohjelmien nykyisiin 
määrärahoihin sekä 
tuloksellisuustietoihin; pitää 
huolestuttavana neuvoston ehdottamaa 
EaSI-ohjelman Progress-lohkon 
määrärahojen huomattavaa vähentämistä (5 
miljoonalla eurolla); korostaa tässä 
yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

Or. en

Tarkistus 33
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 

4. panee merkille nykyisen ESR:n, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, 
EaSI-ohjelman ja unionin terveysalan 
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toimintaohjelman tulevan 
järkiperäistämisen ESR+-rahastoksi 
vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota 
esittämään rahoitustiedot siten, että niitä 
voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; 
pitää huolestuttavana neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

toimintaohjelman tulevan sulauttamisen 
ESR+:oon vuodesta 2021 lähtien; kehottaa 
komissiota esittämään rahoitustiedot siten, 
että tuloksellisuutta voidaan verrata 
nykyisiin ohjelmiin ja ESR+:n 
alaotsakkeisiin; ei hyväksy neuvoston 
ehdottamaa EaSI-ohjelman Progress-
lohkon määrärahojen huomattavaa 
vähentämistä (5 miljoonalla eurolla); 
korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien 
lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi 
perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn 
agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

Or. en

Tarkistus 34
Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on huolissaan unionin varojen ja 
ohjelmien heikosta hyödyntämisestä; 
katsoo, että hyödyntämistä parannettaisiin 
merkittävästi, jos lisättäisiin tukea 
teknistä tukea tarjoaville julkisille 
rakenteille, jos lisättäisiin yhteisrahoitusta 
ja jos unionin rahastoista ja ohjelmista 
rahoitettavat julkiset investoinnit 
suljettaisiin talousarvion 
alijäämäkriteerien ulkopuolelle;

Or. pt

Tarkistus 35
Alex Agius Saliba
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tukee voimakkaasti kaikkia 
investointeja, joilla edistetään uusien 
tekniikoiden käyttöönottoa kaikilla 
talouden ja teollisuustuotannon aloilla 
kiinnittäen erityistä huomiota 
erityisohjelmiin, joilla pyritään 
nopeuttamaan työvoiman oikea-aikaista 
siirtymää ja rajoittamaan siirtymästä 
mahdollisesti aiheutuvia haitallisia 
sivuvaikutuksia, kuten rakenteellista 
työttömyyttä, kasvavia tuloeroja tai 
alueellista eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 36
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että eurooppalaisen 
lisäarvon periaatteen olisi oltava kaikkien 
tulevien menojen kulmakivi; korostaa, 
että unionin rahoituksen olisi näin ollen 
vastattava julkisen tulosbudjetoinnin 
mallia, jossa kuhunkin budjettikohtaan 
liitetään mitattavia tavoitteita ja tuloksia; 
korostaa tässä yhteydessä unionin 
rahoitusta vastaanottavien elinten 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 37
Samira Rafaela, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille toimet, joilla 
pyritään lisäämään vuoden 2020 
talousarviovarojen käyttöä koskevien 
menettelyjen avoimuutta ja varojen 
saatavuutta; korostaa tässä yhteydessä, 
että on tehtävä enemmän työtä erityisesti 
rahoituksen saatavuuden parantamiseksi 
merentakaisissa maissa ja merentakaisilla 
alueilla, jotka usein sivuutetaan ja joilla 
on rajalliset hallinnolliset valmiudet ja 
asiantuntemus niiden erityisaseman ja 
koon vuoksi;

Or. en

Tarkistus 38
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes 
Jongerius

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa 
parempaa mukautumista väestörakenteen 
muutokseen erityisesti parantamalla 
mahdollisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien ja heikossa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille;

5. korostaa, että ottaen huomioon 
nykyiset budjettirajoitukset, jotka olisi 
poistettava kunnianhimoisella 
investointistrategialla, jolla Euroopan 
talous saadaan uudelleen käyntiin 
talouskriisin jälkeen, on ratkaisevan 
tärkeää hyödyntää vuoden 2020 yleinen 
talousarvio mahdollisimman tehokkaasti, 
etenkin mitä tulee kestävää talouskasvua 
ja laadukkaiden työpaikkojen luomista 
edistäviin toimiin, kuten tulevaisuuden 
osaamispolitiikkaan, ammatilliseen 
koulutukseen, taitojen parantamiseen ja 
uudelleenkoulutustoimiin ja 
toimenpiteisiin, joilla tuetaan 
työmarkkinoita ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
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erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 39
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille;

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille; kehottaa 
sen vuoksi jäsenvaltioita ja komissiota 
asettamaan nuorisotyöttömyyden 
torjunnan etusijalle ja hyödyntämään 
kattavasti nuorisotakuun kaltaisia 
rahoitusvälineitä ja EU:n ohjelmia, kuten 
Erasmus+ -ohjelmaa, nuorten 
työllisyyden ja työllistettävyyden 
edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 40
Lukas Mandl

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille;

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat, 
ammatillinen koulutus ja toimenpiteet, 
joilla tuetaan työmarkkinasiirtymää ja 
aiempaa parempaa mukautumista 
väestörakenteen muutokseen erityisesti 
parantamalla mahdollisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien ja heikossa asemassa 
olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 41
José Manuel Fernandes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille;

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti edistämällä yhteistä 
syntyvyyspolitiikkaa ja parantamalla 
mahdollisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien ja heikossa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille;

Or. pt
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Tarkistus 42
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille;

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille ja 
toteuttamalla integroitumista ja 
köyhyyden vähentämistä koskevia 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 43
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 

5. korostaa, että nykyiset 
budjettirajoitukset huomioon ottaen on 
ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2020 yleinen talousarvio mahdollisimman 
tehokkaasti, mukaan luettuina 
tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa 
mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien, 
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integroitumista työmarkkinoille; ikäihmisten ja vammaisten integroitumista 
työmarkkinoille;

Or. lt

Tarkistus 44
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
kaventamaan sukupuolten välistä palkka- 
ja työllisyyseroa;

Or. lt

Tarkistus 45
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että yli 
neljäsosa kaikista lapsista unionissa on 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa; pitää tärkeänä lapsitakuuta, 
jolla varmistetaan, että miljoonien 
eurooppalaisten lasten elinolot ja 
mahdollisuudet paranisivat 
huomattavasti; kehottaa käynnistämään 
pilottihankkeen romanilasten tilanteen 
korjaamiseksi auttamalla kouluja 
kehittymään heidän sosiaalisen 
osallisuutensa vetureiksi;

Or. en
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Tarkistus 46
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. odottaa, että julkaistaan 
lapsitakuuta koskeva 
toteutettavuustutkimus; kehottaa 
komissiota ottamaan kattavasti huomioon 
vuoden 2017, 2018 ja 2019 talousarvioissa 
hyväksytyt lapsitakuuta koskevien 
valmistelutoimien 
täytäntöönpanoehdotukset, jotka ulottuvat 
toteutettavuustutkimusta pidemmälle ja 
joiden rahoitus mahdollistaa lapsitakuun 
asianmukaisen kokeiluvaiheen 
toteuttamisen seuraavalla 
ohjelmakaudella 2021–2027; pitää tässä 
mielessä tervetulleena, että komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen 
sitoutui poliittisissa suuntaviivoissaan 
luomaan eurooppalaisen lapsitakuun, 
jotta varmistettaisiin, että Euroopassa 
jokaiselle köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevalle lapselle 
turvataan perusoikeudet, kuten oikeudet 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 47
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa varmistamaan riittävän 
rahoituksen Eures-toimille vuonna 2020 
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ja korostaa erityisesti, että Euroopan 
työviranomaisen (ELA) voimaantulo ei 
saisi johtaa Eures-verkoston resurssien ja 
valmiuksien vähenemiseen, koska Eures-
verkostolla on keskeinen asema unionin 
kansalaisten työvoiman liikkuvuuden 
edistämisessä ja se tarjoaa palveluja ja 
kumppanuuksia työnhakijoille ja 
työnantajille, julkisille 
työvoimapalveluille, 
työmarkkinaosapuolille ja 
paikallisviranomaisille; vaatii, että 
ELAlle, joka on uusi elin, osoitetaan 
uusia resursseja, jotta se voisi toimia 
tehokkaasti; korostaa siksi, että ELAn ja 
Eures-verkoston budjettikohdat on 
pidettävä selkeästi erillään;

Or. en

Tarkistus 48
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. huomauttaa, että unionin 
talouskasvu on lähellä lamaantumista ja 
palkkakehitys on riittämätöntä ja että sekä 
komissio että EKP suosittelevat palkkojen 
yleistä nostoa ja työpaikkojen laadun 
parantamista; pitää lisäksi Euroopan 
työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua ja niitä koskevia toimia 
tukevia budjettikohtia ensisijaisen 
tärkeinä pyrittäessä lisäämään 
työmarkkinaosapuolten osallistumista 
esimerkiksi eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon ja 
kehottaa näin ollen lisäämään rahoitusta 
työmarkkinasuhteiden hoitoon ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun; 
korostaa, että hyvin toimivat 
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työmarkkinasuhdejärjestelmät edistävät 
tuottavuutta, työpaikkojen luomista ja 
säilyttämistä, työpaikkojen laatua ja 
riittäviä palkkoja;

Or. en

Tarkistus 49
Johan Danielsson

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että tilanteessa, jossa 
palkat eivät nouse ja jossa sekä komissio 
että EKP ovat suosittaneet yleiskorotuksia 
palkkoihin ja yleisiä parannuksia 
työpaikkojen laatuun, 
työmarkkinasuhteiden 
tasapainottamiseksi on erittäin tärkeää 
vahvistaa kaikkialla Euroopassa 
työmarkkinavuoropuhelua; korostaa, että 
työntekijöiden osallistumisella ja 
osallistamisella yritysasioihin on 
huomattava myönteinen vaikutus 
tuottavuuteen, työntekijöiden terveyteen ja 
hyvinvointiin, työpaikkojen laatuun ja 
palkkojen riittävyyteen;

Or. en

Tarkistus 50
Guido Reil

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- 
ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen 
kehitykseen kahdeksannella vaalikaudella 
mutta korostaa, että aloitteita on 

Poistetaan.
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rahoitettava riittävästi ja oikea-aikaisesti, 
jotta niistä tulee toimintakykyisiä;

Or. de

Tarkistus 51
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- 
ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen 
kehitykseen kahdeksannella vaalikaudella 
mutta korostaa, että aloitteita on 
rahoitettava riittävästi ja oikea-aikaisesti, 
jotta niistä tulee toimintakykyisiä;

7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- 
ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen 
kehitykseen kahdeksannella vaalikaudella 
mutta korostaa, että aloitteita on 
rahoitettava riittävästi, asianmukaisesti ja 
oikea-aikaisesti, jotta niistä tulee 
toimintakykyisiä; muistuttaa, että on 
perustettu Euroopan työviranomainen, 
jonka on määrä aloittaa toimintansa 
vuonna 2019; korostaa, että lisärahoitus 
on tarpeen, jotta sen toiminnan 
käynnistämiseen voidaan varata 
tarvittavat varat; on ehdottomasti sitä 
mieltä, että tätä rahoitusta ei pidä koota 
kohdentamalla muiden työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden alan virastojen 
määrärahoja uudelleen;

Or. en

Tarkistus 52
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-
Sahlani

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- 
ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen 
kehitykseen kahdeksannella vaalikaudella 

7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- 
ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen 
kehitykseen kahdeksannella vaalikaudella 
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mutta korostaa, että aloitteita on 
rahoitettava riittävästi ja oikea-aikaisesti, 
jotta niistä tulee toimintakykyisiä;

mutta korostaa, että aloitteita on 
rahoitettava riittävästi, asianmukaisesti ja 
oikea-aikaisesti, jotta niistä tulee 
toimintakykyisiä;

Or. en

Tarkistus 53
Guido Reil

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa virastojen merkittävää 
panosta monenlaisten mitä 
moninaisempien työllisyys- ja sosiaalialan 
kysymysten käsittelyssä; korostaa, että 
niiden tehtävät ovat muuttumassa ja että 
niille on siksi annettava tarvittavat 
resurssit tehtäviensä täyttämiseksi; 
kehottaa siksi arvioimaan perusteellisesti 
virastolle annettuja uusia tehtäviä ja 
virastojen yleistä suoritustasoa, jotta 
varmistetaan ainoastaan asianmukaisten ja 
tarkoituksenmukaisten talousarviovarojen 
osoittaminen;

8. huomauttaa, että eri virastojen 
päällekkäiset toimivaltuudet ja 
vastuualueet työllisyyttä, työoloja ja 
ammattikoulutusta koskevissa 
kysymyksissä eivät osoita erityistä 
tehokkuutta; kehottaa siksi arvioimaan 
perusteellisesti virastolle annettuja tehtäviä 
ja virastojen yleistä suoritustasoa, jotta 
varmistetaan ainoastaan asianmukaisten ja 
tarkoituksenmukaisten talousarviovarojen 
osoittaminen;

Or. de

Tarkistus 54
Katrin Langensiepen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa virastojen merkittävää 
panosta monenlaisten mitä 
moninaisempien työllisyys- ja sosiaalialan 
kysymysten käsittelyssä; korostaa, että 
niiden tehtävät ovat muuttumassa ja että 
niille on siksi annettava tarvittavat resurssit 

8. korostaa virastojen merkittävää 
panosta monenlaisten mitä 
moninaisempien työllisyys- ja sosiaalialan 
kysymysten käsittelyssä; korostaa, että 
niiden tehtävät ovat muuttumassa ja 
lisääntyvät koko ajan ja että niille on siksi 
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tehtäviensä täyttämiseksi; kehottaa siksi 
arvioimaan perusteellisesti virastolle 
annettuja uusia tehtäviä ja virastojen 
yleistä suoritustasoa, jotta varmistetaan 
ainoastaan asianmukaisten ja 
tarkoituksenmukaisten talousarviovarojen 
osoittaminen;

annettava tarvittavat resurssit, jotta ne 
voivat hoitaa tehtävänsä ja varmistaa 
parhaat mahdolliset EU:n lainsäädännön 
ja toimintapolitiikan tavoitteita tukevat 
tulokset;

Or. en

Tarkistus 55
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 
toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla, ja että niitä 
voitaisiin hyödyntää tietojen ja todisteiden 
keräämisessä unionin tulevien 
työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi;

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 
toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla ja että 
monia työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan ideoita on aiemmin pantu 
onnistuneesti täytäntöön pilottihankkeina 
ja valmistelutoimina; kehottaa 
käyttämään täysin hyväksi kussakin 
otsakkeessa käytettävissä olevia 
liikkumavaroja;

Or. en

Tarkistus 56
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 

9. toteaa jälleen, että huolellisesti 
valmistellut pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
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toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla, ja että niitä 
voitaisiin hyödyntää tietojen ja todisteiden 
keräämisessä unionin tulevien 
työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi;

välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 
toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla, ja että niitä 
voitaisiin hyödyntää tietojen ja todisteiden 
keräämisessä unionin tulevien 
työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi;

Or. cs

Tarkistus 57
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 
toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja 
sosiaalisen osallisuuden aloilla, ja että niitä 
voitaisiin hyödyntää tietojen ja todisteiden 
keräämisessä unionin tulevien 
työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi;

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita 
välineitä, joilla voidaan käynnistää uusia 
toimintoja ja politiikkoja työllisyyden, 
erityisesti nuorisotyöllisyyden 
parantamisen, ja sosiaalisen osallisuuden 
aloilla ja että niitä voitaisiin hyödyntää 
tietojen ja todisteiden keräämisessä unionin 
tulevien työllisyyspolitiikkojen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 58
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota korostamaan 
pilottihankkeita ja valmistelutoimia 
arvioidessaan niiden omaperäisyyttä ja 
myöhempää mukauttamismahdollisuutta;

Or. cs
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Tarkistus 59
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. muistuttaa, että komission on 
ehdottomasti annettava parlamentille 
säännöllisesti ajantasaista tietoa 
pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
täytäntöönpanon eri vaiheista, myös 
tulosten asianmukaisesta arvioinnista ja 
lisäarvosta Euroopan kansalaisille.

10. muistuttaa, että komission on 
ehdottomasti annettava parlamentille 
säännöllisesti ajantasaista tietoa 
pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
täytäntöönpanon eri vaiheista, myös 
tulosten asianmukaisesta arvioinnista ja 
lisäarvosta Euroopan kansalaisille; pitää 
tärkeänä, että komissio toimii avoimesti 
arvioidessaan pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia;

Or. en

Tarkistus 60
Lukas Mandl

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa ammatillisen 
koulutuksen tärkeydestä digitalisaation 
aikakaudella ja pitää myönteisenä 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen rahoituksen 
lisäämistä; kehottaa komissiota tutkimaan 
uusia mahdollisuuksia tukea ammatillisen 
koulutuksen ohjelmia etenkin 
ohjelmistojen kehittämisen ja 
tietotekniikoiden alalla;

Or. en


