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TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unioni torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja 
syrjintää, edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta ja tarjoaa sosiaalista
suojelua. Sen odotetaan myös tekevän 
aloitteita, joilla varmistetaan 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen 
yhteensovittaminen. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen,
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun
liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
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työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
2005, ja niitä tarkistettiin vuonna 2008. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa 
ei asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja 
ja että niiden väliset yhteydet olisivat 
voineet olla vahvemmat. Tämä rajoitti 
niiden vaikutusta kansallisten 
politiikkojen laadintaan.

työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
2005, ja niitä tarkistettiin vuonna 2008. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Lissabonin 
strategiaan asetetut odotukset eivät ole 
täyttyneet. Eurooppa 2020 -strategiassa 
on nyt korjattava vanhassa strategiassa 
olleet virheet ja kehitettävä 
johdonmukaisia, täytäntöönpanokelpoisia 
sekä rahoitettavissa ja valvottavissa olevia 
toimia ja strategioita, joiden tuloksia 
voidaan koko ajan mitata ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista siten jatkuvasti 
seurata. 

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin olisi 
parannettava merkittävästi nykyisiä 
politiikkojaan ja niiden täytäntöönpanoa 
ennen uusien aloitteiden luomista.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 



AD\821720FI.doc 5/23 PE442.856v02-00

FI

ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi
sitouduttava saavuttamaan kansalliset 
tavoitteet. Niiden olisi keskityttävä 
parantamaan työllisyyttä ja poistamaan
lainsäädännöstä, byrokratiasta ja 
kansallisesta resurssien väärästä 
kohdentamisesta johtuvat kasvun esteet.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia rakenneuudistuksia, 
joilla varmistetaan makrotalouden vakaus 
ja julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa, lisätään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
parannetaan tuottavuutta ja
työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava asteittain päätökseen, ja tämä 
olisi aloitettava heti, kun talouden kestävä 
elpyminen on käynnistynyt, ja toteutettava 
koordinoidusti muun muassa vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti (9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 



PE442.856v02-00 6/23 AD\821720FI.doc

FI

jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa 
muihin maihin verrattuna, varmistamaan 
sen saatavuus kaikille ja vahvistamaan 
tutkimus- ja yritystoimintaa sekä 
edistämään koko unionin sisällä tapahtuvaa 
innovaatioiden ja osaamisen siirtämistä. 
Uudistuksilla olisi aktiivisesti 
kannustettava yrittäjähenkisyyttä
lainsäädännön ja resurssien avulla ja 
siten luovien ideoiden kehittämistä 
innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi ja 
prosesseiksi, jotka voivat lisätä kasvua, 
laadukkaita työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi talouskasvun 
vauhdittamiseksi vähennettävä 
byrokratiaa ja liiallista sääntelyä ja 
alennettava korkeita veroja sekä 
vältettävä protektionistisia toimia.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tehokkaiden sisämarkkinoiden 
luominen on keskeistä mitattaessa EU:n 
makrotalouden yleistä suorituskykyä. 
Sillä on ratkaiseva vaikutus etenkin 
siihen, että rahaliitosta saadaan 
taloudellista hyötyä ja sen avulla 
palautetaan kasvu ja luodaan uusia 
työllistymismahdollisuuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Tämä teknologia olisi saatava 
mahdollisimman laajasti kaikkien 
yritysten, myös mikro- ja pk-yritysten, 
saataville, jotta voidaan toteuttaa kautta 
linjan kestävyyden parantamisen 
edellyttämiä muutoksia. Jäsenvaltioiden 
olisi myös toteutettava tarvittavat 
uudistukset, jotta kasvihuonekaasupäästöjä 
voidaan vähentää ja resursseja käyttää 
tehokkaasti. Niiden olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa. 
Rahoituskriisi ei saisi haitata tai 
viivästyttää tätä ratkaisevaa siirtymistä 
vihreään ja kestävään talouteen.
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen, sukupuolten välisen tasa-
arvon lisäämiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, syrjinnän, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan; samalla 
olisi varmistettava riittävä ja kestävä 
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
etenkin uuden teknologian, 
automatisoinnin ja tietoteknisen 
vallankumouksen mukanaan tuomaa 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla joustavien
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen, 
sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseen 
ja työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
syrjinnän, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi osallistavan 
kasvun tavoitteen saavuttamiseksi 
vahvistettava komission aloitteesta uusia 
työsuhteen muotoja koskeva 
lainsäädäntökehys, joka takaa 
asianomaisille työntekijöille yhtäläiset 
oikeudet ja mahdollistaa näin 
työllisyyden, joka ei edistä 
työmarkkinoiden pirstoutumista edelleen, 
ja takaa työntekijöiden henkilökohtaisten 
ja kollektiivisten oikeuksien kattavan 
suojan sekä tarjoaa työntekijöille 
tarvittavan sosiaaliturvan.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 
luomista, jos ne parantavat EU:n 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla 
maailmassa voidaan edistää.

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti laadullista kasvua ja kestävää
työpaikkojen luomista, jos niillä vastataan 
asianmukaisesti nykyiseen talous- ja 
rahoituskriisiin ja ne siten parantavat 
EU:n kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan
unionin kasvua sekä osallistumista 
avoimille ja oikeudenmukaisille 
markkinoille kaikkialla maailmassa 
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voidaan edistää.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi 
rakenneuudistuksia laatiessaan ja 
toteuttaessaan pyrittävä erityisesti 
varmistamaan, että edistetään työllisyyttä 
suosivaa kasvua ja että samaan aikaan 
reaalitaloudessa syntyy merkittävästi 
uusia työpaikkoja.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön niiden 
erilaisten rakenteiden mukaan 
mahdollisimman nopeassa tahdissa, jotta 
koordinoitujen rakenneuudistusten 
myönteisistä heijastusvaikutuksista 
voidaan hyötyä.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi muun muassa 
Euroopan sosiaalirahastosta ja 
koheesiorahastosta myönnettävää EU-
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rahoitusta suunnitellessaan ja täytäntöön 
pannessaan otettava huomioon Eurooppa 
2020 -strategia ja erityisesti siihen 
sisältyvät työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevat näkökohdat.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, Eurooppa 2020 -strategian 
osalta olisi toimittava kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa kumppanuudessa, jossa parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 
tiiviisti mukana, sillä ne osallistuvat
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen 
ja toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään.

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, on ehdottoman tärkeää, 
että Eurooppa 2020 -strategia toteutetaan
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kanssa kumppanuudessa, 
jossa parlamentit ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajat ovat tiiviisti mukana. Erityisessä 
asemassa ovat kansalliset 
työmarkkinaosapuolet, sillä ilman niitä 
työllisyysstrategiaa ei voida toteuttaa 
käytännössä yrityksissä. Kaikille 
osapuolille on annettava tasavertaiset 
oikeudet osallistua kansallisten 
uudistusohjelmien laatimiseen ja 
toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään, sillä 
sosiaalipolitiikassa on otettava huomioon 
paikalliset olot ja mieltymykset.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden toimia 
kunnianhimoisten uudistusten 
toteuttamiseksi ja kansallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi olisi täydennettävä 
vähentämällä byrokratiaa ja poistamalla 
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hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä 
sekä panostamalla ohjelmien ja toimien 
tehokkuuteen ja avoimuuteen.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppa 2020 -strategian tueksi 
esitetään kymmenen suuntaviivaa, jotka 
korvaavat aikaisemmat 24 ja joissa 
käsitellään johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikan kysymyksiä ja laajoja 
talouspolitiikan aiheita. Tähän päätökseen 
liitetyt jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyt suuntaviivat.

(15) Eurooppa 2020 -strategian tueksi 
esitetään suuntaviivoja, jotka korvaavat 
aikaisemmat 24 ja joissa käsitellään 
johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikan kysymyksiä ja laajoja 
talouspolitiikan aiheita. Tähän päätökseen 
liitetyt jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyt suuntaviivat.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaikka nämä suuntaviivat on 
laadittava vuosittain, ne olisi pidettävä 
pitkälti muuttumattomina vuoteen 2014, 
jotta niiden täytäntöönpanoon voidaan 
keskittyä,

(17) Nämä suuntaviivat olisi pidettävä 
pitkälti muuttumattomina vuoteen 2020, 
jotta niissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista voidaan asianmukaisesti 
tarkastella uudelleen. Saavutetut 
tavoitteet olisi arvioitava joka kolmas 
vuosi.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sitä ennen toteutettuja 
toimenpiteitä ja niiden tuloksia olisi
arvioitava tieteellisesti ja tarkasteltava 
uudelleen kriittisesti,

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien Eurooppa 2020 -strategian 
toimintalinjojen ja toimenpiteiden olisi 
vahvasti edistettävä tasapuolisia 
mahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa, ja niissä olisi otettava huomioon 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
näkökohdat. Tämä kattaa aloitteet, joilla 
pyritään parantamaan naisten oikeuksia 
ja torjumaan naisiin kohdistuvaa 
syrjintää. Sosiaaliturvajärjestelmiä olisi 
tarkasteltava, jotta voidaan poistaa osa-
alueet, jotka synnyttävät sukupuolten 
epätasa-arvoa. Työoloja olisi 
parannettava aloilla, joilla naiset ovat 
yliedustettuina. Vastentahtoista osa-
aikatyötä koskevaan kysymykseen olisi 
puututtava. Sukupuolten tasa-arvoa 
koulutuksessa olisi vahvistettava. 
Sukupuolten palkkaero olisi supistettava 
0–5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Saavutettavissa olevien, kohtuuhintaisten, 
joustavien ja laadukkaiden 
hoitopalvelujen tarjonnan lisääminen 
kaikille ja erityisesti päivähoitopalvelujen 
saatavuus on tärkeä keino helpottaa ja 
edistää sukupuolten tasa-arvon 
toteutumista.
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Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä
työmarkkinoiden segmentoitumista
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta olisi 
palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita. 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja puututtava
työmarkkinoiden segmentoitumiseen
takaamalla riittävä sosiaaliturva 
määräaikaisissa ja epävarmoissa 
työsuhteissa ja torjumalla laitonta 
työntekoa. Ammatillista liikkuvuutta olisi 
palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita. 

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
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sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Myös 
oppisopimuskoulutuksessa olevien 
vaihtoa jäsenvaltioiden välillä olisi 
edistettävä merkittävästi. Jäsenvaltioiden 
pitäisi myös poistaa esteet uusien 
työntekijöiden pääsyltä työmarkkinoille, 
tukea itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
työpaikkojen luomista, muun muassa 
vihreässä työllisyydessä ja hoitoalalla, ja 
edistää sosiaalista innovointia.
Jäsenvaltioiden olisi "vihreiden 
työpaikkojen" edistämiseksi järjestettävä 
uudelleenkoulutusta henkilöille, jotka 
vielä työskentelevät paljon 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla aloilla. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava 
työmarkkinaosapuolet aktiivisesti mukaan 
työmarkkinoiden toiminnan ja 
toimivuuden parantamiseen tähtäävän 
kansallisen politiikan laadintaan ja 
kunnioitettava täysimääräisesti 
työmarkkinaosapuolten oikeutta tehdä ja 
valvoa työehtosopimuksia kansallisten 
lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 7 – yleistavoite

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64- EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
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vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

vuotiaiden, sekä naisten että miesten,
työllisyysaste on nostettava vähintään
75 prosenttiin muun muassa lisäämällä 
nuorten, iäkkäämpien työntekijöiden ja 
matalan osaamistason työntekijöiden –
erityisesti iäkkäämpien naisten –
osallistumista sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan ja 
nuorisotyöttömyyttä on vähennettävä. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden tukemiseen ja 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
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järjestelmiä, joiden avulla ammatillisten 
tutkintojen laatua voidaan vertailla ja 
tutkinnot tunnustaa unionin laajuisesti 
yliopisto-opiskelijoihin sovellettavan 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (EOAS) 
mallin mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 8 – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista ja 
edistetään niitä asianmukaisin
toimenpitein, edistetään yritysten 
osallistumista koulutukseen ja 
jatkokoulutukseen ja arvioidaan paremmin 
sitä, mistä taidoista on jatkossa kysyntää. 
Investointeja henkilöstösuunnitteluun ja 
henkilöstön kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion ja 
työnantajien yhteisellä rahoituksella. Jotta 
voidaan tukea nuoria ja erityisesti sellaisia 
nuoria, joilla ei ole työtä tai 
koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan valmistuneita tai koulunsa 
keskeyttäneitä nuoria löytämään 
ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
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tavoitteiden tukemiseen. tehostamaan koulutusjärjestelmien 
suuntaamista tulevaisuuden kasvualoille. 
Jäsenvaltioiden olisi elinikäisen 
oppimisen, koulutuksen saatavuuden ja 
maantieteellisen liikkuvuuden tavoitteiden 
edistämiseksi täydennettävä perinteisiä 
koulutusväyliä uusilla internet-pohjaisilla 
etäopiskelun ja verkko-oppimisen 
muodoilla. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
EU:n varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 9 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutus- ja 
jatkokoulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata nopeasti muuttuvan 
työelämän haasteisiin. EU:ssa olisi 
vahvistettava perusasteen koulutusta 
koskevat yhtenäiset 
vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella 
jokaisella lapsella EU:ssa on oikeus 
ilmaiseen koulunkäyntiin vanhempien 
sosiaalisesta asemasta riippumatta.
Toiminnan olisi katettava kaikki tasot 
(varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta 
korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Koulutuksen, erityisesti 
korkea-asteen koulutuksen ja 
yliopistokoulutuksen, olisi laadultaan 
vastattava kansainvälisiä vaatimuksia ja 
siten taattava pysyvästi työntekijöiden 
kilpailukyky jäsenvaltioissa. Uudistuksilla 
olisi pyrittävä varmistamaan sellaisten 
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ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi. 

perustaitojen hankkiminen, joita kaikki 
tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Kyseisiä taitoja 
tarvitaan erityisesti työllistyttäessä, 
lisäkoulutukseen hakeuduttaessa tai tieto-
ja viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta 
helpotetaan. Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
oppimisväylät myös ikääntyville, ja 
kehittämällä yhteistyötä koulutuksen ja 
työelämän välillä. Opettajan ammatista 
olisi tehtävä houkuttelevampi. 
Epätyypillisten opiskelijoiden pääsyä 
korkea-asteen koulutukseen olisi 
helpotettava ja osallistumista korkea-asteen 
tai vastaavaan koulutukseen olisi yleisesti 
lisättävä. Kaikille opiskelijoille olisi 
lähtökohtaisesti asetettava haasteita ja 
heitä olisi tuettava heidän omien 
kykyjensä mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
yksilöllisen kannustuksen ja tuen kautta
toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
estämiseksi, jotta työelämän tai 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten 
määrä vähenisi. Jotta poikkeuksellisen 
lahjakkaat ja kyvykkäät nuoret voisivat 
täysimääräisesti kehittää 
mahdollisuuksiaan, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kohdennettuja toimia heidän 
kehitysmahdollisuuksiensa edistämiseksi 
ja tukemiseksi. Niille, jotka eivät eri syistä 
voi osallistua näihin järjestelmiin, olisi 
taattava sosiaaliturva, joka ei rajoitu vain 
köyhyyden ehkäisemiseen. Niille, jotka 
eivät sairauden ja/tai vammaisuuden 
vuoksi pysty enää harjoittamaan aiempaa 
ammattiaan, olisi tarjottava ammatilliseen 
jatko- tai täydennyskoulutukseen ja/tai 
uudelleenkoulutukseen liittyviä 
erityistoimenpiteitä.



PE442.856v02-00 20/23 AD\821720FI.doc

FI

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 9 – yleistavoite

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteiden mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Kunkin 
jäsenvaltion olisi käytettävä kaikilla 
koulutusaloilla oppilaitoksiin 
suunnattuihin yksityisiin ja julkisiin 
menoihin 6 prosenttia ja mahdollisesti 
enemmän bruttokansantuotteestaan 
tunnustettujen OECD:n laskelmien 
mukaisesti. Jäsenvaltiot asettavat 
kansalliset tavoitteensa näiden 
yleistavoitteiden perusteella.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 

Jäsenvaltioiden olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tehostettava toimia 
köyhyyden, myös työssäkäyvien köyhien 
köyhyyden, poistamiseksi. Toimissa olisi 
keskityttävä edistämään täysipainoista ja 
omaehtoista osallistumista politiikkaan,
yhteiskunnan ja talouden toimintaan ja 
kulttuurielämään sekä laajentamaan 
työllistymismahdollisuuksia, ja näissä 
toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 
sosiaalirahastoa. Olisi panostettava myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien sekä
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
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Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat
yksinhuoltajaperheet, vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien tueksi.

palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
ylläpitämiseen ja toteuttamiseen erityisesti 
terveydenhuollossa ja varsinkin sosiaali-, 
työvoima-, terveys- ja lähipalveluissa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
aktiiviset ja tehokkaat toimet syrjinnän 
torjumiseksi. Periaatteen, jonka mukaan 
saman koulutuksen saaneita ja 
samanlaista työtä tekeviä henkilöitä ei saa 
syrjiä sukupuolen perusteella, olisi oltava 
oikeudellisesti sitova kaikenlaisissa 
työsuhteissa jäsenvaltioissa. Jotta voidaan 
torjua sosiaalista syrjäytymistä, 
voimaannuttaa ihmisiä ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
köyhyysrajan ylittävän tulon ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita, joiden avulla 
voidaan puuttua elämän aikana 
ilmeneviin erilaisiin sosiaalisiin riskeihin 
erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kohdalla. 
Jäsenvaltioiden olisi julkisen talouden 
kestävyyttä parantaessaan kiinnitettävä 
erityistä huomiota myönteisiin 
vaikutuksiin, joita sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden parantamisella on 
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niiden julkiseen talouteen. Köyhyyden 
vähentyminen ja osallistumisen 
lisääminen vähentävät sosiaalimenoja ja 
lisäävät verotuloja.
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