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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 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 2

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 
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.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
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 
työllisyyden parantamiseen sekä 
lainsäädännöstä, byrokratiasta ja 
kansallisesta resurssien väärästä 
kohdentamisesta johtuvien kasvun 
esteiden poistamiseen.

Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
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 

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
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 kannustettava 
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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.

aktiivisesti yrittäjähenkisyyttä 
lainsäädännön ja resurssien avulla 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.

Or. de

Tarkistus 4

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 laadukasta kasvua ja kestävää 
työpaikkojen luomista, jos niillä vastataan 
asianmukaisesti nykyiseen talous- ja 
rahoituskriisiin ja siten parannetaan
EU:n kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avataan uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistetaan
elintärkeän tuonnin kilpailukykyinen 
saatavuus. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
unionin kasvua sekä osallistumista 
avoimille ja oikeudenmukaisille 
markkinoille kaikkialla maailmassa 
voidaan edistää.

Or. de
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Tarkistus 5

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 niin 
pikaisesti kuin niiden erilaiset rakenteet 
sen sallivat, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

Or. de

Tarkistus 6

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 
hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä 
sekä panostamalla ohjelmien ja toimien 
tehokkuuteen ja avoimuuteen.

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaikka nämä suuntaviivat on 
laadittava vuosittain, ne olisi pidettävä 

(17) Nämä suuntaviivat olisi pidettävä 
pitkälti muuttumattomina vuoteen 2020 
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pitkälti muuttumattomina vuoteen 2014, 
jotta niiden täytäntöönpanoon voidaan 
keskittyä,

asti, jotta asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen voidaan asianmukaisesti 
tarkistaa. Saavutetut tavoitteet olisi 
arvioitava joka kolmas vuosi,

Or. de

Tarkistus 8

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 reagoitava 
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.

Or. de
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Tarkistus 9

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, 
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.

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, 
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 
harjoittelijoiden 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 valtion 
tukemaa uudelleenkoulutusta henkilöille, 
jotka vielä työskentelevät paljon 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla aloilla.
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 7 – yleistavoite

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
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.

EU:n yleistavoitteiden mukaan 20–64-
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 ja vähentämällä 
nuorisotyöttömyyttä 50 prosentilla. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Or. de

Tarkistus 11

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 

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 
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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.

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 heidän 
työllistettävyytensä parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joiden avulla ammatillisten 
tutkintojen laatua voidaan vertailla ja 
tutkinnot tunnustaa unionin laajuisesti 
yliopisto-opiskelijoihin sovellettavan 
eurooppalaisen opintosuoritusten ja 
arvosanojen siirtojärjestelmän (EOAS) 
mallin mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 12

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, 

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, 
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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 
tavoitteiden tukemiseen.

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 elinikäisen 
oppimisen tavoitteiden, koulutuksen 
saatavuuden ja maantieteellisen 
liikkuvuuden edistämiseksi täydennettävä 
perinteisiä koulutusväyliä uusilla 
Internet-pohjaisilla etäkoulutusmuodoilla 
ja sähköisten apuvälineiden avulla 
tapahtuvalla opetuksella ("e-learning"). 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. de

Tarkistus 13

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 

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 
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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 
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.

haasteisiin. Euroopan unionissa olisi 
vahvistettava peruskouluopetusta 
koskevat yhtenäiset 
vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella 
jokaisella lapsella Euroopan unionissa 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 
korkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen, 
olisi laadultaan oltava keskimääräisiä 
kansainvälisiä vaatimuksia parempaa ja 
siten taattava pysyvästi työntekijöiden 
kilpailukykyisyys jäsenvaltioissa. 
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 
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. 
Kaikilta opiskelijoilta olisi periaatteessa 
vaadittava heidän lahjakkuuttaan 
vastaavia suorituksia ja heitä olisi myös 
tuettava sitä vastaavasti. Jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet koulunkäynnin 
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keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi. Jotta 
keskimääräistä lahjakkaammat ja 
oppimiskykyisemmät nuoret voisivat 
täysimääräisesti kehittää kaikkia taitojaan 
ja kykyjään, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava määrätietoisia toimia heidän 
kehitysmahdollisuuksiensa edistämiseksi 
ja tukemiseksi.

Or. de

Tarkistus 14

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. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa näiden
yleistavoitteiden perusteella. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
koulutukseen vähintään 6 prosenttia 
bruttokansantuotteestaan.

Or. de

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 10 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
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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 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.

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 otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Periaatetta, jonka mukaan saman 
koulutuksen saaneita ja samanlaista työtä 
tekeviä henkilöitä ei saa syrjiä 
sukupuolen perusteella, olisi sovellettava 
oikeudellisesti sitovasti kaikenlaisiin 
työsuhteisiin 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 
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 
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edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Suuntaviiva 10 – Yleistavoite

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan kansallisten 
köyhyysrajojen alapuolella elävien 
eurooppalaisten määrää vähennetään 25 
prosenttia, jolloin 20 miljoonaa ihmistä 
pääsisi köyhyydestä. Jäsenvaltiot asettavat 
kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan kansallisten 
köyhyysrajojen alapuolella elävien 
eurooppalaisten määrää vähennetään 40 
prosenttia, jolloin 32 miljoonaa ihmistä 
pääsisi köyhyydestä. Jäsenvaltiot asettavat 
kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Or. de


