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Tarkistus 27
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 149 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 149 ja 14 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 28
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 29 ja 
36 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 29
Phil Bennion

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto antoi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 
hyväksyntänsä18 komission ehdotukselle 
työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaksi 

(1) Eurooppa-neuvosto antoi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 
hyväksyntänsä18 komission ehdotukselle 
työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaksi 
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Eurooppa 2020 -strategiaksi.19 Eurooppa-
neuvosto tähdensi asianmukaisten EU:n 
välineiden ja toimintalinjojen täysimittaista 
käyttöönottoa yhteisten tavoitteiden tueksi 
ja kehotti jäsenvaltioita tehostamaan 
koordinoituja toimia. Julkiset 
työvoimapalvelut ovat keskeisessä 
asemassa siinä, että Eurooppa 2020 
-strategian tavoite eli 20–64-vuotiaiden 
naisten ja miesten työllisyysasteen 
nostaminen 75 prosenttiin saavutetaan 
vuoteen 2020 mennessä.

Eurooppa 2020 -strategiaksi.19 Eurooppa-
neuvosto tähdensi asianmukaisten EU:n 
välineiden ja toimintalinjojen täysimittaista 
käyttöönottoa yhteisten tavoitteiden tueksi 
ja kehotti jäsenvaltioita tehostamaan 
koordinoituja toimia. Julkiset 
työvoimapalvelut ovat keskeisessä 
asemassa siinä, että Eurooppa 2020 
-strategian tavoite eli 20–64-vuotiaiden 
naisten ja miesten työllisyysasteen 
nostaminen 75 prosenttiin saavutetaan 
vuoteen 2020 mennessä, erityisesti siten, 
että vähennetään nuorten työttömyyttä.

__________________ __________________
18 EUCO 13/10, 17.6.2010. 18 EUCO 13/10, 17.6.2010.
19 Komission tiedonanto Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia, KOM(2010) 2020, 
3. maaliskuuta 2010.

19 Komission tiedonanto Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia, KOM(2010) 2020, 
3. maaliskuuta 2010.

Or. en

Tarkistus 30
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Julkiset työvoimapalvelut ovat 
yleishyödyllisiä palveluja, ja ne kuuluvat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan ja Euroopan 
unionin perusoikeussopimuksen 
36 artiklan soveltamisalaan. Lisäksi 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
29 artiklassa määrätään, että ”jokaisella 
on oikeus maksuttomiin 
työnvälityspalveluihin”.

Or. fr
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Tarkistus 31
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
neuvosto vahvisti 21 päivänä lokakuuta 
2010 työllisyyspolitiikan suuntaviivat. 
Näissä yhdennetyissä suuntaviivoissa 
annetaan jäsenvaltioille linjauksia, jotka 
koskevat niiden kansallisten 
uudistusohjelmien määrittelyä ja 
uudistusten toteuttamista. Työllisyyden 
suuntaviivat muodostavat perustan niille 
maakohtaisille suosituksille, joita 
neuvosto antaa jäsenvaltioille SEUT-
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
nojalla. Viime vuosina on annettu 
erityisiä suosituksia julkisten 
työvoimapalvelujen toiminnasta ja 
valmiuksista samoin kuin jäsenvaltioiden 
aktiivisen työmarkkinapolitiikan 
tehokkuudesta.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 32
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Työn liikkuvuuden vuoksi nykyisessä 
taloustilanteessa on ilmennyt tilanteita, 
joissa työntekijöiden on ollut pakko 
muuttaa pois elinkeinoelämän kannalta 
syrjäisiltä alueilta. 

Or. pt
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Tarkistus 33
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi hyvä, jos suositukset saisivat 
enemmän tukea vankemmasta 
näyttöpohjasta, politiikan täytäntöönpanon 
onnistumista koskevasta palautteesta ja 
jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyöstä. Tällä 
päätöksellä perustettavan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi tätä 
varten toteutettava konkreettisia 
toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi. 
Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehityksestä.

(4) Olisi hyvä, jos suositukset saisivat 
enemmän tukea vankemmasta 
näyttöpohjasta, politiikan täytäntöönpanon 
onnistumista koskevasta palautteesta ja 
jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyöstä. Tällä 
päätöksellä perustettavan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi tätä 
varten toteutettava konkreettisia 
toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi. 
Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehittämiseksi, 
mitä tarvitaan erityisesti heikossa 
asemassa olevien ryhmien ja varsinkin 
nuorten korkean työttömyyden 
torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 34
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi hyvä, jos suositukset saisivat 
enemmän tukea vankemmasta 
näyttöpohjasta, politiikan täytäntöönpanon 
onnistumista koskevasta palautteesta ja 
jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyöstä. Tällä 
päätöksellä perustettavan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi tätä 
varten toteutettava konkreettisia 
toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi.
Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehityksestä.

(4) Olisi hyvä, jos suositukset saisivat 
enemmän tukea vankemmasta 
näyttöpohjasta, politiikan täytäntöönpanon 
onnistumista koskevasta palautteesta ja 
jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyöstä. Tällä 
päätöksellä perustettavan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi tätä 
varten toteutettava konkreettisia 
toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi.
Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja Euroopan 
parlamentin ja Euroopan komission 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehittämiseksi.

Or. de

Tarkistus 35
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi hyvä, jos suositukset saisivat 
enemmän tukea vankemmasta 
näyttöpohjasta, politiikan 
täytäntöönpanon onnistumista koskevasta 
palautteesta ja jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyöstä. Tällä 
päätöksellä perustettavan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi tätä 
varten toteutettava konkreettisia 

(4) Tällä päätöksellä perustettavan 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi toteutettava konkreettisia 
toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi. 
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toimenpiteitä, kuten yhteisiä näyttöön 
perustuvia vertailuanalyysijärjestelmiä, 
vastaavia keskinäisen oppimisen toimia, 
verkoston jäsenten keskinäistä avunantoa 
ja strategisia toimia julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseksi. 
Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehityksestä.

Verkoston ja sen yksittäisten jäsenten 
erityisosaamista olisi hyödynnettävä siten, 
että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys-
ja kuluttaja-asioiden neuvostolle, 
jäljempänä ’EPSCO’, ja 
työllisyyskomitealle annetaan pyynnöstä 
näyttöä työllisyyspolitiikan kehityksestä.

Or. pt

Tarkistus 36
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tällä päätöksellä perustettavan 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä SEUT-
sopimuksen 150 artiklan nojalla perustetun 
työllisyyskomitean kanssa ja osallistua sen 
työhön toimittamalla sille tosiasioihin 
perustuvaa näyttöä ja raportteja politiikan 
täytäntöönpanosta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston neuvostolle 
osoittamat tiedot toimitetaan 
työllisyyskomitean kautta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston tiedot 
työllisyyspolitiikan toteuttamiseen 
liittyvistä näkökohdista ja julkisia 
työvoimapalveluja vertaileva analyysi 
voivat erityisesti tukea kansallisia ja 
unionin tason päättäjiä työllisyyspolitiikan 
arvioinnissa ja muotoilussa.

(6) Tällä päätöksellä perustettavan 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä SEUT-
sopimuksen 150 artiklan nojalla perustetun 
työllisyyskomitean kanssa ja osallistua sen 
työhön toimittamalla sille tosiasioihin 
perustuvaa näyttöä ja raportteja politiikan 
täytäntöönpanosta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston neuvostolle 
osoittamat tiedot toimitetaan 
työllisyyskomitean kautta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston tiedot 
työllisyyspolitiikan toteuttamiseen 
liittyvistä näkökohdista ja julkisia 
työvoimapalveluja vertaileva analyysi 
voivat erityisesti tukea kansallisia ja 
unionin tason päättäjiä työllisyyspolitiikan 
arvioinnissa ja muotoilussa, jotta autetaan 
saavuttamaan maakohtaiset tavoitteet ja 
korottamaan työllisyysastetta
ratkaisemalla avoimien työpaikkojen
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ongelma sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 37
Phil Bennion

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi osallistuttava työllisyyteen liittyvien 
poliittisten aloitteiden toteuttamiseen; 
tällainen on esimerkiksi neuvoston suositus 
nuorisotakuun perustamisesta.21 Verkosto 
voi lisäksi tukea aloitteita, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulutuksesta 
työelämään muiden muassa parantamalla 
taitojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyttä.

(7) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi osallistuttava työllisyyteen liittyvien 
poliittisten aloitteiden toteuttamiseen; 
tällainen on esimerkiksi neuvoston suositus 
nuorisotakuun perustamisesta.21 Verkoston 
olisi määritettävä ja jaettava parhaita 
käytäntöjä, joiden avulla voidaan löytää
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevat henkilöt ja kehittää aloitteita, jotta 
varmistetaan, että kyseiset nuoret saavat 
tarvittavia taitoja työmarkkinoille 
pääsemiseksi ja siellä pysymiseksi. 
Verkosto voi lisäksi tukea aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan siirtymistä 
koulutuksesta työelämään muiden muassa 
parantamalla taitojen ja pätevyyksien 
läpinäkyvyyttä ja edistämällä 
oppisopimuskoulutusta sekä 
työssäoppimista.

__________________ __________________
21 Neuvoston suositus nuorisotakuun 
perustamisesta (7123/13).

21 Neuvoston suositus nuorisotakuun 
perustamisesta (7123/13).

Or. en

Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi osallistuttava työllisyyteen liittyvien 
poliittisten aloitteiden toteuttamiseen; 
tällainen on esimerkiksi neuvoston suositus 
nuorisotakuun perustamisesta.21 Verkosto 
voi lisäksi tukea aloitteita, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulutuksesta 
työelämään muiden muassa parantamalla 
taitojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyttä.

(7) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi osallistuttava työllisyyteen liittyvien 
poliittisten aloitteiden toteuttamiseen; 
tällainen on esimerkiksi neuvoston suositus 
nuorisotakuun perustamisesta.21 Verkosto 
voi lisäksi tukea aloitteita, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulutuksesta 
työelämään sekä antamaan työnhakijoille 
neuvontaa oppisopimuskoulutuksesta, 
harjoittelusta ja jatkokoulutuksesta
parantamalla sellaisten taitojen ja 
pätevyyksien läpinäkyvyyttä, joita 
tarvitaan markkinoiden tarpeisiin ja 
työnantajien vaatimuksiin sopeutumisen 
parantamiseksi.

__________________ __________________
21 Neuvoston suositus nuorisotakuun 
perustamisesta (7123/13).

21 Neuvoston suositus nuorisotakuun 
perustamisesta (7123/13).

Or. en

Tarkistus 39
Phil Bennion

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
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julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
parantaa julkisten työvoimapalvelujen 
vaikuttavuutta ja tehostaa julkista 
varainkäyttöä.

julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
parantaa julkisten työvoimapalvelujen 
vaikuttavuutta ja tehostaa julkista 
varainkäyttöä. Verkoston olisi myös 
toimittava yhteistyössä yksityisten 
työvoimapalvelujen kanssa.

Or. en

Tarkistus 40
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
parantaa julkisten työvoimapalvelujen 
vaikuttavuutta ja tehostaa julkista 

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan 
varmistaen, että työnhakijoiden taidot ja 
pätevyys vastaavat paremmin työnantajien 
tarpeita. Verkoston toteuttamien toimien 
pitäisi parantaa julkisten 
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varainkäyttöä. työvoimapalvelujen vaikuttavuutta ja 
tehostaa julkista varainkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 41
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
parantaa julkisten työvoimapalvelujen 
vaikuttavuutta ja tehostaa julkista 
varainkäyttöä.

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt ja 
toimintarakenteet jäsenvaltioissa. Näiden 
tulosten avulla verkoston jäsenten pitäisi 
pystyä muokkaamaan työvoimapalvelujen 
rakennetta ja tarjoamista omilla 
vastuualueillaan. Verkoston toteuttamien 
toimien pitäisi parantaa julkisten 
työvoimapalvelujen vaikuttavuutta ja 
tehostaa julkista varainkäyttöä.

Or. de

Tarkistus 42
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
parantaa julkisten työvoimapalvelujen 
vaikuttavuutta ja tehostaa julkista 
varainkäyttöä.

(8) Julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
olisi tehostettava jäsentensä keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitettävä yhteisiä aloitteita, 
jotka koskevat tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla aloilla, 
vertailuanalyyseja ja neuvontaa samoin 
kuin innovatiivisten käytäntöjen 
edistämistä työvoimapalvelujen 
tarjoamisessa. Tämän verkoston 
perustamisen ansiosta pystytään tekemään 
kattava, näyttöön perustuva ja 
tulossuuntautunut vertailu kaikista 
julkisista työvoimapalveluista ja 
kartoittamaan näin parhaat käytännöt. 
Näiden tulosten avulla verkoston jäsenten 
pitäisi pystyä muokkaamaan 
työvoimapalvelujen rakennetta ja 
tarjoamista omilla vastuualueillaan. 
Verkoston toteuttamien toimien pitäisi 
auttaa vastaamaan paremmin kunkin 
jäsenvaltion julkisen työvoimapalvelun 
erityistarpeisiin, mikä edellyttää riittävän 
rahoituksen myöntämistä.

Or. pt

Tarkistus 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta julkisten työvoimapalvelujen 
yhteinen työ vastaisi yhä enemmän 
työmarkkinoiden tilannetta, Eurostatilla 
olisi oltava ajantasaiset työttömyysluvut 
NUTS-tason 3 osalta.

Or. fr
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Tarkistus 44
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltioiden nimeämät julkiset 
työvoimapalvelut ja

(a) jäsenvaltioiden nimeämät julkiset 
työvoimapalvelut, joista kukin lähettää
yhden edustajan, ja

Or. de

Tarkistus 45
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) työmarkkinaosapuolet

Or. pt

Tarkistus 46
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden, joilla on alueellisia 
itsenäisiä julkisia työvoimapalveluja, on 
varmistettava niiden riittävä edustus 
verkoston eri toimenpiteissä.

3. Jäsenvaltioiden, joilla on paikallisia tai
alueellisia itsenäisiä julkisia 
työvoimapalveluja, on varmistettava niiden 
riittävä edustus verkoston eri 
toimenpiteissä. Kansallisten julkisten 
työvoimapalvelujen edustajien on myös 
kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että 
paikallis- ja alueviranomaisten 
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näkemykset ja kokemukset sisällytetään 
verkoston toimintaan ja että nämä 
paikallis- ja alueviranomaiset saavat 
kaiken tiedon julkisten 
työvoimapalvelujen toiminnasta.

Or. fr

Tarkistus 47
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden, joilla on alueellisia 
itsenäisiä julkisia työvoimapalveluja, on 
varmistettava niiden riittävä edustus 
verkoston eri toimenpiteissä.

3. Jäsenvaltioiden, joilla on alueellisia 
itsenäisiä julkisia työvoimapalveluja, on 
varmistettava niiden riittävä edustus 
verkoston eri toimenpiteissä. Kullakin 
jäsenvaltiolla on verkostossa yksi ääni 
riippumatta alueellisten 
työvoimapalvelujen määrästä.

Or. de

Tarkistus 48
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta verkostoa voidaan auttaa 
määrittämään riittävä toimivallan taso, 
verkostossa on osoitettava tarkkailijan 
asema alueiden komitean nimeämälle 
edustajalle.

Or. fr
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Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa paikallisviranomaiset vastaavat suoraan julkisista 
työvoimapalveluista tai esimerkiksi ammatillisista koulutusjärjestelmistä, työmarkkinoiden 
ammattitaitotarpeiden ennakoimisesta tai työllisyystuesta. Näin ollen verkoston panoksen 
laatua voitaisiin vahvistaa unionin päätöksentekoprosessissa, mikäli paikallisten kokemusten 
ja käytäntöjen merkitys tunnustettaisiin muodollisesti ja ne otettaisiin huomioon verkoston 
työssä.

Tarkistus 49
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen etenkin 
työllisyyttä koskevien päätavoitteiden 
toteuttamista

(a) yhteistyön lisäämistä julkisten 
työvoimapalvelujen nykyaikaistamiseen 
liittyvien erityisten aloitteiden kohdalla 
vallitsevan talouskriisin kehyksessä ja 
työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian ja sen etenkin työllisyyttä 
koskevien päätavoitteiden saavuttamiseksi

Or. en

Tarkistus 50
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) sellaisten sosiaaliryhmien, jotka ovat 
kaikkein heikoimmassa asemassa ja 
joiden työttömyysaste on korkea, 
erityisesti nuorten henkilöiden ja 
ikääntyneiden työntekijöiden, tukemista

Or. en
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Tarkistus 51
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ihmisarvoista työtä edistämistä

Or. en

Tarkistus 52
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EU:n työmarkkinoiden toiminnan 
parantamista

(b) EU:n työmarkkinoiden toiminnan 
parantamista vertailemalla julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa 
asianmukaisiin vertailukohtiin

Or. en

Tarkistus 53
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EU:n työmarkkinoiden toiminnan 
parantamista

(b) työpaikkoja, joissa noudatetaan 
sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden 
oikeuksia, kaikissa jäsenvaltioissa

Or. pt
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Tarkistus 54
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työmarkkinoiden yhdentymisen 
parantamista

(c) parhaiden käytäntöjen määrittämistä, 
työmarkkinoiden yhdentymisen 
parantamista

Or. en

Tarkistus 55
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maantieteellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden lisäämistä

(d) maantieteellisen ja ammatillisen 
vapaaehtoisen liikkuvuuden lisäämistä

Or. en

Tarkistus 56
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maantieteellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden lisäämistä

(d) maantieteellistä ja ammatillista 
liikkuvuutta

Or. pt

Tarkistus 57
Phil Bennion
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) nuorisotyöttömyyden vähentämistä 
valvomalla ja tukemalla nuorisotakuun 
kaltaisten aloitteiden täytäntöönpanoa

Or. en

Tarkistus 58
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) riittävämpää sitoutumista 
keskinäiseen oppimiseen ja 
vertaisarviointeihin liittyvään toimintaan 
jäsenvaltioissa

Or. en

Tarkistus 59
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) vertaisoppimisen tehostamista, jotta 
voidaan parantaa onnistuneiden 
parhaiden käytäntöjen toteuttamista.

Or. de
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Tarkistus 60
Phil Bennion

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) osaamisvajeen tunnistamista ja 
tietojen antamista sen laajuudesta ja 
esiintymisalueesta.

Or. en

Tarkistus 61
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) arviointia ja analysointia, jotta 
voidaan käynnistää lyhyellä aikavälillä 
tarpeellisia työmarkkinapoliittisia 
aloitteita.

Or. de

Tarkistus 62
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuisen näyttöön perustuvan 
vertailuanalyysijärjestelmän, joka 
perustuu määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuiset näyttöön perustuvat
vertailuanalyysijärjestelmät, jotka 
perustuvat määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
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näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja;

näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja. Tavoitteena ei pitäisi 
koskaan olla luokittelu tai tavoitteiden 
määrittely vaan oppimisen helpottaminen 
yhteisten menetelmien perusteella;

Or. fr

Tarkistus 63
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuisen näyttöön perustuvan 
vertailuanalyysijärjestelmän, joka 
perustuu määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä
toimintatapoja;

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuiset näyttöön perustuvat
vertailuanalyysijärjestelmät, jotka 
perustuvat määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
kaikista jäsenvaltioista näyttöä, jonka 
perusteella pyritään kehittämään 
asianmukainen keskinäisen oppimisen 
väline. Lisäksi se osallistuu aktiivisesti 
näiden toimien toteuttamiseen jakamalla 
tietoja, osaamista ja parhaita
toimintatapoja;

Or. en

Tarkistus 64
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuisen näyttöön perustuvan
vertailuanalyysijärjestelmän, joka 
perustuu määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja;

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuiset näyttöön perustuvat
vertaisoppimisjärjestelmän, jotka 
perustuvat määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja;

Or. de

Tarkistus 65
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja toteuttaa järjestelyn, jolla 
julkisia työvoimapalveluja 
nykyaikaistetaan ja vahvistetaan keskeisillä 
aloilla;

(c) laatii ja toteuttaa järjestelyn, jolla 
julkisia työvoimapalveluja 
nykyaikaistetaan ja vahvistetaan keskeisillä 
aloilla edistämällä keskinäistä oppimista 
ja parantamalla palvelukapasiteettia ja 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 66
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) laatii ja toteuttaa järjestelyn, jolla 
julkisia työvoimapalveluja 
nykyaikaistetaan ja vahvistetaan keskeisillä 
aloilla;

(c) laatii ja toteuttaa järjestelyn, jolla 
julkisia työvoimapalveluja 
nykyaikaistetaan ja vahvistetaan keskeisillä 
aloilla laajempien sosiaalisten tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laatii työllisyyteen liittyviä raportteja 
joko neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan;

(d) laatii työllisyyteen liittyviä raportteja 
neuvoston, komission tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan;

Or. en

Tarkistus 68
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) osallistuu työllisyyteen liittyvien 
poliittisten aloitteiden toteuttamiseen.

(e) osallistuu työllisyys- ja 
sosiaalipoliittisten aloitteiden 
toteuttamiseen.

Or. de

Tarkistus 69
Phil Bennion
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) määrittää ja jakaa parhaita 
käytäntöjä, joiden avulla voidaan löytää
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevat henkilöt ja kehittää aloitteita, jotta 
varmistetaan, että kyseiset nuoret saavat 
tarvittavia taitoja työmarkkinoille 
pääsemiseksi ja siellä pysymiseksi.

Or. en

Tarkistus 70
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkosto laatii 3 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa vahvistettuihin
toimenpiteisiin liittyvän 
raportointijärjestelmän. Verkoston jäsenet 
esittävät tämän säännöksen mukaisesti 
vuosittain raportin verkostolle.

2. Verkosto laatii kaikkiin 3 artiklan 
1 kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin 
liittyvän raportointijärjestelmän. Verkoston 
jäsenet esittävät tämän säännöksen 
mukaisesti vuosittain raportin verkostolle.

Or. de

Tarkistus 71
Frédéric Daerden

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 

1. Verkosto tekee ajoittain ja yksinomaan 
omasta aloitteestaan yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
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tarjoajat, ottamalla ne mukaan asiaan 
liittyviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat, kuten työvoiman 
vuokrausyritykset, yksityiset 
työnvälityspalvelut, valtiosta 
riippumattomat järjestöt, joiden toiminta-
ala liittyy työhön, tarvittaessa alue- ja 
paikallisviranomaiset ja eurooppalainen 
elinikäisen ohjauksen politiikkaverkosto, 
ottamalla ne mukaan asiaan liittyviin 
verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

Or. fr

Tarkistus 72
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat, ottamalla ne mukaan asiaan 
liittyviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

1. Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat sekä työttömiä tai heikossa 
asemassa olevia ryhmiä edustavat 
järjestöt, ottamalla ne mukaan asiaan 
liittyviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

Or. en

Tarkistus 73
Inês Cristina Zuber

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat, ottamalla ne mukaan asiaan 
liittyviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

1. Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina ammattiyhdistykset ja 
työntekijöiden edustajat sekä muut 
työvoimapalvelujen tarjoajat, ottamalla ne 
mukaan asiaan liittyviin verkoston toimiin 
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ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.

Or. pt

Tarkistus 74
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta vahvistaa yksimielisellä 
päätöksellä työjärjestyksensä, joka sisältää 
muiden muassa johtokunnan 
päätöksentekomenettelyt sekä verkoston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
nimittämistä ja toimikautta koskevat 
määräykset. Johtokunta vahvistaa 
enemmistöpäätöksellä vuotuisen 
työohjelman, joka sisältää työryhmien 
perustamisen ja verkoston kokousten 
kielijärjestelyt sekä verkoston 
vuosikertomuksen, joka olisi julkaistava.

3. Johtokunta vahvistaa yksimielisellä 
päätöksellä työjärjestyksensä, joka sisältää 
muiden muassa johtokunnan 
päätöksentekomenettelyt sekä verkoston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
nimittämistä ja toimikautta koskevat 
määräykset. Johtokunta vahvistaa 
enemmistöpäätöksellä vuotuisen 
työohjelman, joka sisältää työryhmien 
perustamisen ja verkoston kokousten 
kielijärjestelyt sekä verkoston 
vuosikertomuksen, joka olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille ja jota olisi
arvioitava ja käsiteltävä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnassa, minkä 
jälkeen se olisi julkaistava.

Or. de

Tarkistus 75
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

 7 artikla Poistetaan.
Yleisten puitteiden vahvistaminen
Siirretään komissiolle valta antaa 
8 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 3 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjen 
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vertaisanalyyseihin ja keskinäiseen 
oppimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamisen yleisiä puitteita, mukaan 
luettuina menettelyt, määrälliset ja 
laadulliset perusindikaattorit, joilla 
arvioidaan julkisten työvoimapalvelujen 
toimintaa, integroituun keskinäisen 
oppimisen ohjelmaan liittyvät 
oppimisvälineet ja edellytykset, jotka 
koskevat osallistumista näihin toimiin.

Or. de

Tarkistus 76
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa neljän vuoden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän päätöksen 
soveltamisesta. Kertomuksessa on 
erityisesti arvioitava, missä määrin 
verkosto on edistänyt 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
onko se täyttänyt tehtävänsä.

1. Komissio toimittaa kahden vuoden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän päätöksen 
soveltamisesta. Kertomuksessa on 
erityisesti arvioitava, missä määrin 
verkosto on edistänyt 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
onko se täyttänyt tehtävänsä.

Or. de


