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Tarkistus 1
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on
perusihmisoikeus ja että se kuuluu
erottamattomana osa eurooppalaiseen 
sosiaaliseen malliin; ottaa huomioon, että 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on 
hyväksynyt suositukset, jotka koskevat 
sosiaalisen suojelun vähimmäistasoja, 
joilla pyritään takaamaan jokaiselle 
perusoikeus sosiaaliturvaan ja ihmisarvon 
mukaiseen elintasoon;

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan 
kuuluu olennaisena osana eurooppalaiseen 
sosiaaliseen malliin; ottaa huomioon, että 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on 
hyväksynyt suositukset, jotka koskevat 
sosiaalisen suojelun vähimmäistasoja, 
joilla pyritään takaamaan jokaiselle 
perusoikeus sosiaaliturvaan ja ihmisarvon 
mukaiseen elintasoon;

Or. en

Tarkistus 2
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on 
perusihmisoikeus ja että se kuuluu 
erottamattomana osa eurooppalaiseen 
sosiaaliseen malliin; ottaa huomioon, että 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on 
hyväksynyt suositukset, jotka koskevat 
sosiaalisen suojelun vähimmäistasoja, 
joilla pyritään takaamaan jokaiselle 
perusoikeus sosiaaliturvaan ja ihmisarvon 
mukaiseen elintasoon;

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on 
perusoikeus ja että se kuuluu 
erottamattomana osana eurooppalaiseen 
sosiaaliseen markkinatalouteen; ottaa 
huomioon, että Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) on hyväksynyt suositukset, jotka 
koskevat sosiaalisen suojelun
vähimmäistasoja, joilla pyritään takaamaan 
jokaiselle perusoikeus sosiaaliturvaan ja 
ihmisarvon mukaiseen elintasoon;

Or. en
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Tarkistus 3
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on 
perusihmisoikeus ja että se kuuluu 
erottamattomana osa eurooppalaiseen 
sosiaaliseen malliin; ottaa huomioon, että 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on 
hyväksynyt suositukset, jotka koskevat 
sosiaalisen suojelun vähimmäistasoja, 
joilla pyritään takaamaan jokaiselle 
perusoikeus sosiaaliturvaan ja ihmisarvon 
mukaiseen elintasoon;

A. katsoo, että oikeus sosiaaliturvaan on 
unionin oikeuteen sekä kansallisiin 
lainsäädäntöihin ja käytäntöihin 
perustuva perusoikeus ja että sellaisena se 
kuuluu erottamattomana osana
eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin; ottaa 
huomioon, että Kansainvälinen työjärjestö 
(ILO) on hyväksynyt suositukset, jotka 
koskevat sosiaalisen suojelun 
vähimmäistasoja, joilla pyritään takaamaan 
jokaiselle perusoikeus sosiaaliturvaan ja 
ihmisarvon mukaiseen elintasoon;

Or. en

Tarkistus 4
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sosiaaliturva 
kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 
sitä koordinoidaan EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 5
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sosiaalinen suojelu on 
investointi ihmiseen, sillä se edistää 
sopeutumista työmarkkinoiden 
kehitykseen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa ja työmarkkinoille 
osallistumista; katsoo, että sosiaaliturva 
vakauttaa taloutta ja on suhdanteita 
tasoittava tekijä, jonka ansiosta kotimainen 
kysyntä ja kulutus kasvavat;

B. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
tavoitteena on reagoida työmarkkinoiden 
kielteiseen kehitykseen, torjua köyhyyttä 
ja sosiaalista syrjäytymistä sekä varmistaa
työmarkkinoille osallistuminen; katsoo, 
että sosiaaliturva vakauttaa taloutta ja on 
suhdanteita tasoittava tekijä, jonka ansiosta 
kotimainen kysyntä ja kulutus kasvavat;

Or. en

Tarkistus 6
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sosiaalinen suojelu on 
investointi ihmiseen, sillä se edistää 
sopeutumista työmarkkinoiden 
kehitykseen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa ja työmarkkinoille 
osallistumista; katsoo, että sosiaaliturva 
vakauttaa taloutta ja on suhdanteita 
tasoittava tekijä, jonka ansiosta kotimainen 
kysyntä ja kulutus kasvavat;

B. katsoo, että sosiaalinen suojelu 
mahdollistaa sopeutumisen
työmarkkinoiden kehitykseen, köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan ja 
työmarkkinoille osallistumisen; katsoo, 
että sosiaaliturva vakauttaa taloutta ja on 
suhdanteita tasoittava tekijä, jonka ansiosta 
kotimainen kysyntä ja kulutus kasvavat;

Or. en

Tarkistus 7
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kriisin C. ottaa huomioon, että kriisin takia
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voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet 
rajusti julkista talouttaan juuri samaan 
aikaan kun sosiaalista suojelua on lisättävä 
työttömien määrän äkillisen nousun 
vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

samaan aikaan kun sosiaalista suojelua on 
lisättävä työttömien määrän äkillisen 
nousun vuoksi, kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

Or. en

Tarkistus 8
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet 
rajusti julkista talouttaan juuri samaan 
aikaan kun sosiaalista suojelua on lisättävä
työttömien määrän äkillisen nousun 
vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi muutamat jäsenvaltiot ovat 
supistaneet rajusti julkista talouttaan 
samaan aikaan kun sosiaalista suojelua on
täytynyt lisätä työttömien määrän äkillisen 
nousun vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

Or. en

Tarkistus 9
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet 
rajusti julkista talouttaan juuri samaan 
aikaan kun sosiaalista suojelua on 
lisättävä työttömien määrän äkillisen
nousun vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli
on todella vaarassa;

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi muutamat jäsenvaltiot ovat 
supistaneet rajusti julkista talouttaan juuri 
samaan aikaan kun sosiaalisen suojelun 
tarve kasvoi työttömien määrän nousun 
vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen 
markkinatalous on todella vaarassa;

Or. en

Tarkistus 10
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet
rajusti julkista talouttaan juuri samaan 
aikaan kun sosiaalista suojelua on lisättävä 
työttömien määrän äkillisen nousun 
vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen 
malli on todella vaarassa;

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi jäsenvaltiot ovat joutuneet 
supistamaan rajusti julkista talouttaan 
juuri samaan aikaan kun sosiaalista 
suojelua on lisättävä työttömien määrän 
äkillisen nousun vuoksi; toteaa, että 
kansallisten sosiaaliturvamäärärahojen 
käytössä on vastattava uuteen haasteeseen, 
sillä maksut ovat vähentyneet sen jälkeen 
kun monet ovat jääneet työttömiksi tai 
palkkoja on alennettu;

Or. de

Tarkistus 11
Csaba Sógor
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi jäsenvaltiot ovat supistaneet 
rajusti julkista talouttaan juuri samaan 
aikaan kun sosiaalista suojelua on lisättävä 
työttömien määrän äkillisen nousun 
vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

C. ottaa huomioon, että kriisin 
voittamiseksi muutamat jäsenvaltiot ovat 
supistaneet rajusti julkista talouttaan juuri 
samaan aikaan kun sosiaalista suojelua on 
lisättävä työttömien määrän äkillisen 
nousun vuoksi; toteaa, että kansallisten 
sosiaaliturvamäärärahojen käytössä on 
vastattava uuteen haasteeseen, sillä maksut 
ovat vähentyneet sen jälkeen kun monet 
ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on 
alennettu, joten Euroopan sosiaalinen malli 
on todella vaarassa;

Or. en

Tarkistus 12
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä 
riittävä; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
edelleen usein väärinkäytöksiä ja että 
työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus kuuluu jäsenvaltioiden 
toimialaan, minkä vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
mistä voi seurata ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

Or. en
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Tarkistus 13
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä 
riittävä; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
edelleen usein väärinkäytöksiä ja että 
työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus ei ehkä joissakin EU:n 
jäsenvaltioissa ole vielä riittävä;

Or. en

Tarkistus 14
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä 
riittävä; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
edelleen usein väärinkäytöksiä ja että 
työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuutta voitaisiin joissakin EU:n 
jäsenvaltioissa parantaa; toteaa, että 
EU:ssa heikossa asemassa oleviin 
työntekijöihin kohdistuu edelleen 
väärinkäytöksiä; 

Or. en
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Tarkistus 15
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä 
riittävä; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
edelleen usein väärinkäytöksiä ja että 
työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa on 
maailmanlaajuisessa vertailussa erittäin 
korkea; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
kuitenkin edelleen usein väärinkäytöksiä ja 
että työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

Or. de

Tarkistus 16
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuus EU:n jäsenvaltioissa ei ole vielä 
riittävä; toteaa, että EU:ssa heikossa 
asemassa oleviin työntekijöihin kohdistuu 
edelleen usein väärinkäytöksiä ja että 
työmarkkinoiden jakautuminen on yhä 
selvä tosiasia, jonka vuoksi suojelun taso 
vaihtelee suuresti erityyppisten 
työsopimusten ja -suhteiden mukaan ja 
josta seuraa ongelmia yhteiskuntaan 
integroitumisessa ja yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta;

D. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
kattavuutta voitaisiin joissakin EU:n 
jäsenvaltioissa parantaa; toteaa, että 
EU:ssa heikossa asemassa oleviin 
työntekijöihin kohdistuu edelleen usein 
väärinkäytöksiä ja että työmarkkinoiden 
jakautuminen on yhä selvä tosiasia, jonka 
vuoksi suojelun taso vaihtelee suuresti 
erityyppisten työsopimusten ja -suhteiden 
mukaan ja josta seuraa ongelmia 
yhteiskuntaan integroitumisessa ja 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta;
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Or. en

Tarkistus 17
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
saa riittävää sosiaalista suojelua;

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn muotojen uudistuessa, 
esimerkiksi itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä, on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
ehkä saa riittävää sosiaalista suojelua;

Or. en

Tarkistus 18
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
saa riittävää sosiaalista suojelua;

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
lisääntyessä on vaarana, että uudet 
työntekijäryhmät eivät ehkä saa riittävää 
sosiaalista suojelua;

Or. en
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Tarkistus 19
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
saa riittävää sosiaalista suojelua;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 20
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
saa riittävää sosiaalista suojelua;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 21
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät
saa riittävää sosiaalista suojelua;

E. toteaa, että suurin osa perinteisistä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja erityisesti 
sosiaaliturva sekä työlainsäädäntö on 
suunniteltu takaamaan palkansaajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet; 
katsoo, että työn luonteen muuttuessa ja 
yhä useammin itsenäisen 
ammatinharjoittamisen yhteydessä on 
vaarana, että uudet työntekijäryhmät eivät 
ehkä tietyissä tilanteissa saa sosiaalista 
suojelua; toteaa kuitenkin, että vain 
jäsenvaltiot voivat päättää sosiaalisen 
suojelun muodosta ja tasosta;

Or. en

Tarkistus 22
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että on välttämätöntä määritellä 
selkeästi näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja torjuttava
ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä, 
jotta vältetään työntekijöiden sosiaalisten 
oikeuksien loukkaaminen, kilpailun 
vääristyminen ja sosiaalisen polkumyynnin 
riski;

F. katsoo, että on välttämätöntä torjua 
ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä
näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittamisen tapauksessa, jotta 
vältetään työntekijöiden sosiaalisten 
oikeuksien loukkaaminen, kilpailun 
vääristyminen ja sosiaalisen polkumyynnin 
riski;

Or. en
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Tarkistus 23
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että on välttämätöntä määritellä 
selkeästi näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja torjuttava 
ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä,
jotta vältetään työntekijöiden sosiaalisten 
oikeuksien loukkaaminen, kilpailun 
vääristyminen ja sosiaalisen polkumyynnin 
riski;

F. katsoo, että on välttämätöntä välttää
työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien 
loukkaaminen, kilpailun vääristyminen ja 
sosiaalisen polkumyynnin riski;

Or. en

Tarkistus 24
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että on välttämätöntä määritellä 
selkeästi näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja torjuttava 
ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä,
jotta vältetään työntekijöiden sosiaalisten 
oikeuksien loukkaaminen, kilpailun 
vääristyminen ja sosiaalisen polkumyynnin 
riski;

F. katsoo, että olisi hyödyllistä määritellä 
selkeästi näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja torjuttava 
ennakolta mahdollisia väärinkäytöksiä, 
jotta vältetään työntekijöiden sosiaalisten 
oikeuksien loukkaaminen, kilpailun 
vääristyminen ja sosiaalisen polkumyynnin 
riski;

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on pohjimmiltaan 
maksujen osittaista välttämistä koskeva 
vaikeasti havaittava keino, jolla 
heikennetään eläkejärjestelmien 
kestävyyttä ja riittävyyttä, koska niiden 
välttämättömät varat menetetään;

Or. el

Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. katsoo, että erittäin korkea 
työttömyys monissa jäsenvaltioissa ja 
jatkuva paine vähentää 
työvoimakustannuksia 
(yksikkötyökustannuksia) johtavat 
sellaisiin kansallisten työmarkkinoiden 
suuntauksiin ja käytäntöihin, joilla 
kannustetaan kehittämään edelleen 
näennäistä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja vahvistamaan 
tätä ilmiötä;

Or. el

Tarkistus 27
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että taloudellisesti riippuvaisten Poistetaan.
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itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen 
kehitys ei eroa jyrkästi palkansaajien 
työolojen kehityksestä, joten heidän 
sosiaaliturvaan ja työhön liittyvien 
oikeuksiensa olisi oltava lähempänä 
palkansaajien vastaavia oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 28
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että taloudellisesti riippuvaisten 
itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen 
kehitys ei eroa jyrkästi palkansaajien 
työolojen kehityksestä, joten heidän 
sosiaaliturvaan ja työhön liittyvien 
oikeuksiensa olisi oltava lähempänä 
palkansaajien vastaavia oikeuksia;

G. katsoo, että taloudellisesti riippuvaisten 
itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen 
kehitys ei eroa jyrkästi palkansaajien 
työolojen kehityksestä, joten heidän 
sosiaaliturvaan ja työhön liittyviä 
oikeuksiaan on tarkasteltava lähemmin;

Or. en

Tarkistus 29
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että taloudellisesti riippuvaisten
itsenäisten ammatinharjoittajien työolojen 
kehitys ei eroa jyrkästi palkansaajien 
työolojen kehityksestä, joten heidän 
sosiaaliturvaan ja työhön liittyvien 
oikeuksiensa olisi oltava lähempänä 
palkansaajien vastaavia oikeuksia;

G. katsoo, että niiden itsenäisten 
ammatinharjoittajien, jotka ovat 
taloudellisesti riippuvaisia, työolojen 
kehitys ei eroa jyrkästi palkansaajien 
työolojen kehityksestä, joten heidän 
sosiaaliturvaan ja työhön liittyvien 
oikeuksiensa olisi tarvittaessa oltava 
lähempänä palkansaajien vastaavia 
oikeuksia;
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Or. en

Tarkistus 30
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että itsenäisten 
ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvajärjestelmissä on otettava 
huomioon, että itsenäiset 
ammatinharjoittajat antavat merkittävää 
käyttövoimaa innovaatiolle ja 
talouskasvulle EU:ssa ja että kaikilla 
näitä järjestelmiä koskevilla toimenpiteillä 
olisi vahvistettava niitä eikä vaarantaa 
niiden olemassaoloa; 

Or. en

Tarkistus 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että vuonna 2012 itsenäisen 
ammatinharjoittamisen osuus Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyydestä oli yli 
15 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. toteaa, että taloudellisesti riippuvaiset 
itsenäiset ammatinharjoittajat ovat 
harvoin järjestäytyneitä tai 
ammattiliittojen jäseniä, vaikka he 
joutuvat todennäköisemmin työaikaan 
liittyvien tai muunlaisten väärinkäytösten 
kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. toteaa, että monessa jäsenvaltiossa 
itsenäisten ammatinharjoittajien on 
vaikea saavuttaa riittäviä eläkeoikeuksia; 
toteaa, että tämä lisää itsenäisten 
ammatinharjoittajien tulevaa 
köyhyysriskiä;

Or. en

Tarkistus 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G d. katsoo, ettei itsenäinen 
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ammatinharjoittaminen monestikaan ole 
asianomaisen henkilön mieluisin 
vaihtoehto vaan ennemminkin 
välttämättömyys, koska hänellä ei ole 
muita työllistymismahdollisuuksia tai 
mahdollisuutta riittävän joustaviin 
työjärjestelyihin työ- ja 
hoitovelvollisuuksien yhdistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 35
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Sosiaaliturva kaikille Sosiaaliturva kaikille työntekijöille, myös 
itsenäisille ammatinharjoittajille

Or. de

Tarkistus 36
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden 
muutoksiin;

1. korostaa tarvetta parantaa ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä
pysyvästi ja taata kaikille työntekijöille
riittävä suojelu; katsoo, että erityisesti 
standardeja tulee nostaa sellaisilla aloilla, 
joilla ne eivät vastaa EU:n tavoitteita; 
korostaa, että tämän kaiken tulee 
tapahtua ottaen huomioon yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet; 

Or. de
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Tarkistus 37
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden
muutoksiin;

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu 
syrjimättömyyden periaatteelle ja kykyyn 
vastata joustavasti väestökehitykseen ja 
työmarkkinoiden muutoksiin;

Or. en

Tarkistus 38
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden 
muutoksiin;

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa jäsenvaltioiden
sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta voidaan 
taata kaikille riittävä sosiaalinen suojelu, 
joka perustuu yleisen saatavuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteille ja kykyyn 
vastata joustavasti väestökehitykseen ja 
työmarkkinoiden muutoksiin;

Or. en

Tarkistus 39
Thomas Mann
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden 
muutoksiin;

1. korostaa, että voi olla tarpeen kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden 
muutoksiin;

Or. de

Tarkistus 40
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille riittävä 
sosiaalinen suojelu, joka perustuu yleisen 
saatavuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteille ja kykyyn vastata joustavasti 
väestökehitykseen ja työmarkkinoiden 
muutoksiin;

1. korostaa tarvetta kehittää ja 
uudenaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, 
jotta voidaan taata kaikille kunnollinen, 
kestävä ja riittävä sosiaalinen suojelu, joka 
perustuu yleisen saatavuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteille ja kykyyn 
vastata joustavasti väestökehitykseen ja 
työmarkkinoiden muutoksiin;

Or. nl

Tarkistus 41
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
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edelleen sosiaaliturvajärjestelmien 
ennalta ehkäisevää ulottuvuutta ja 
painottamaan voimakkaammin aktivoivia 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 42
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 
investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet;
katsoo sen vuoksi, että niitä ei saisi pitää 
menoina vaan pikemminkin 
investointeina;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, jotta voidaan taata 
niiden kestävyys ja sosiaalietuuksien 
riittävyys;

Or. en

Tarkistus 43
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 
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investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet; katsoo 
sen vuoksi, että niitä ei saisi pitää 
menoina vaan pikemminkin 
investointeina;

investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 44
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 
investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet; katsoo 
sen vuoksi, että niitä ei saisi pitää menoina 
vaan pikemminkin investointeina;

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys sekä 
eläkejärjestelmien ja yleensä 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys, 
unohtamatta sitä, että yksi tärkeimmistä 
sosiaalisten investointien vaikuttimista on 
se, että niiden avulla voidaan sovittaa 
yhteen sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet; 
katsoo sen vuoksi, että niitä ei saisi pitää 
menoina vaan pikemminkin investointeina;

Or. en

Tarkistus 45
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien vastuullisen ja 
kestävän rahoituksen, erityisesti 
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talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 
investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet; katsoo 
sen vuoksi, että niitä ei saisi pitää menoina 
vaan pikemminkin investointeina;

talouskriisin aikana, jotta voidaan taata 
sosiaalietuuksien riittävyys, unohtamatta 
sitä, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten 
investointien vaikuttimista on se, että 
niiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet ja että 
ne voivat pitkällä aikavälillä 
myötävaikuttaa talouden ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen; katsoo sen vuoksi, että niitä 
ei saisi pitää menoina vaan pikemminkin 
investointeina;

Or. en

Tarkistus 46
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, millä varmistetaan 
kaikissa maissa pääasiallisten 
tulonlähteiden suojelu ja 
perussosiaalietuuksien saatavuus, 
erityisesti sairauden, työttömyyden, 
äitiyden ja vammaisuuden yms. yhteydessä 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi; kukin jäsenvaltio vastaa 
yksin vähimmäistason määrittämisestä; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita laatimaan 
strategioita sosiaaliturvan kehittämiseksi 
ILOn ehdotusten mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 47
Sari Essayah
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 48
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason ja perussosiaalietuuksien 
saatavuuden, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

Or. de
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Tarkistus 49
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 50
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kannustaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kannustaa jäsenvaltioita 
laatimaan strategioita sosiaaliturvan 
kehittämiseksi ILOn ehdotusten 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden ja vammaisuuden 
yhteydessä, mikä mahdollistaisi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
jäsenvaltioissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita laatimaan strategioita 
sosiaaliturvan kehittämiseksi ILOn 
ehdotusten mukaisesti;

3. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, jolla varmistetaan 
vähintään pääasiallisten tulonlähteiden 
suojelu ja perussosiaalietuuksien 
saatavuus, erityisesti sairauden, 
työttömyyden, äitiyden, vammaisuuden ja 
eläkkeelle jäämisen yhteydessä, mikä 
mahdollistaisi köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan jäsenvaltioissa; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita laatimaan 
strategioita sosiaaliturvan kehittämiseksi 
ILOn ehdotusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus 
saada tietoa oikeuksistaan sosiaaliseen 
suojeluun;

Or. en
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Tarkistus 53
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 
pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille, ja että 
sosiaalisen suojelun tason alentaminen ei 
edistä työllisyyttä;

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 
pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 54
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 
pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille, ja että 
sosiaalisen suojelun tason alentaminen ei 
edistä työllisyyttä;

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 
pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 55
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 

4. korostaa, että tehokkaaseen sosiaaliseen 
suojeluun olisi sisällyttävä toimia, joilla 
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pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille, ja että 
sosiaalisen suojelun tason alentaminen ei
edistä työllisyyttä;

pyritään edistämään edunsaajien 
osallistumista työmarkkinoille ja
edistämään työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 56
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että toimenpiteet, joilla 
varmistetaan työmarkkinoille 
osallistumista edistäviin toimiin perustuva 
tarpeeksi laadukas sosiaalisen suojelun 
järjestelmä, ovat tärkeitä työterveyden ja -
turvallisuuden parantamiseksi ja 
tuottavuuden lisäämiseksi, ja katsoo, että 
niillä tarjotaan merkittävä kilpailuetu; 

Or. el

Tarkistus 57
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan 
enemmän työpaikkojen luomiseksi 
nuorille ja varmistamaan, että nuoria 
työntekijöitä ei syrjitä rajoittamalla heidän 
oikeuksiaan sosiaaliturvaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
rakenneuudistuksia ja toimenpiteitä, joilla 
yrityksille annetaan mahdollisuus luoda
työpaikkoja nuorille ja kannustetaan niitä 
siihen, ja varmistamaan, että nuoria 
työntekijöitä ei syrjitä rajoittamalla heidän 
oikeuksiaan sosiaaliturvaan;

Or. en
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Tarkistus 58
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan 
enemmän työpaikkojen luomiseksi nuorille 
ja varmistamaan, että nuoria työntekijöitä 
ei syrjitä rajoittamalla heidän oikeuksiaan 
sosiaaliturvaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan 
enemmän työpaikkojen luomiseksi nuorille 
ja varmistamaan, että nuoria työntekijöitä 
ei syrjitä;

Or. en

Tarkistus 59
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan 
enemmän työpaikkojen luomiseksi nuorille 
ja varmistamaan, että nuoria työntekijöitä 
ei syrjitä rajoittamalla heidän oikeuksiaan 
sosiaaliturvaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan 
enemmän työpaikkojen luomiseksi nuorille 
ja varmistamaan, että nuoria työntekijöitä 
ei syrjitä rajoittamalla heidän oikeuksiaan 
sosiaaliturvaan; pitää nuorisotakuuta 
koskevan suunnitelman varoja 
asianmukaisina tätä varten;

Or. nl

Tarkistus 60
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo tämän lisäksi, että on tehtävä 
selväksi, etteivät ikääntyneet ihmiset ole 
taakka, vaan heidän kokemuksensa, 
elämäntyönsä ja tietämyksensä ovat 
hyödyksi taloudelle ja yhteiskunnalle; 
katsoo, että yli 60-vuotiaita työntekijöitä 
on kannustettava sukupolvien välisen 
solidaarisuuden yhteydessä pysymään 
työmarkkinoilla myös siksi, että heidän 
tietonsa ja kokemuksensa välittyvät 
seuraaville sukupolville; katsoo, että 
nuoret ovat tulevaisuuden voimavara, 
mutta ikääntyneiden ihmisten panos on 
tätä varten välttämätön;

Or. nl

Tarkistus 61
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä 
komission kanssa varmistamaan nuorten 
riittävä sosiaalinen suojelu 
työkokemuksen tarjoamiseen 
suunnitelluissa harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutusohjelmissa;

Or. el

Tarkistus 62
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutu-aluilla;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturvaa 
tarjotaan kyseisen kansallisen 
järjestelmän periaatteiden mukaisesti
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja;

Or. en

Tarkistus 63
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset,
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutu-aluilla;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti sosiaaliturvan saatavuudesta
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 64
Danuta Jazłowiecka
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutu-aluilla;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti sosiaaliturvan riittävyydestä
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 65
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutu-aluilla;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, vähintään neljän 
lapsen suurperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutualueilla ja heikommassa 
asemassa olevilla alueilla;

Or. en
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Tarkistus 66
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, eläkeläiset, 
nuoret perheet jne.; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 
henkilöille tarjotaan helpommin saatavilla 
olevia sosiaalipalveluja, erityisesti 
maaseutu-aluilla;

6. kehottaa jäsenvaltiota huolehtimaan 
erityisesti siitä, että sosiaaliturva taataan 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille –
työttömät, vammaiset, 
yksinhuoltajaperheet, nuoret, ikääntyneet 
ihmiset, eläkeläiset, nuoret perheet jne.; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleville henkilöille ja 
pitkäaikaista hoitoa tarvitseville henkilöille 
tarjotaan helpommin saatavilla olevia 
sosiaalipalveluja, erityisesti maaseutu-
aluilla;

Or. nl

Tarkistus 67
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
naisten syrjintää työmarkkinoilla, sekä 
sosiaalista suojelua koskevia toimia, jotta 
naisten palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata 
koskevan direktiivin hyväksymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
sosiaalisen suojelun kansallisen 
vähimmäistason, millä varmistetaan 
kaikissa maissa pääasiallisten 
tulonlähteiden tai työehtosopimuksella 
vahvistetun tulon suojelu;
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Or. de

Tarkistus 68
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata 
koskevan direktiivin hyväksymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 69
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
naisten syrjintää työmarkkinoilla, sekä 
sosiaalista suojelua koskevia toimia, jotta 
naisten palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
kaikkia syrjinnän muotoja 
työmarkkinoilla, myös naisiin kohdistuvaa 
syrjintää, sekä sosiaalista suojelua 
koskevia toimia, jotta naisten palkat 
samasta työstä ja heidän sosiaalietuutensa 
eivät olisi alempia kuin miesten palkat ja 
sosiaalietuudet ja jotta varmistettaisiin 
äitiyden suojelu, sekä toteuttamaan toimia 
työntekijöiden irtisanomisen estämiseksi 
raskauden tai äitiyden aikana; kehottaa 
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myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 70
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
naisten syrjintää työmarkkinoilla, sekä 
sosiaalista suojelua koskevia toimia, jotta 
naisten palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi 
perusteettomasti alempia kuin miesten 
palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

Or. de

Tarkistus 71
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
sosiaalietuudet eivät olisi alempia kuin 
miesten sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
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varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa eivät olisi alempia kuin 
miesten palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan naisten 
syrjintää työmarkkinoilla, sekä sosiaalista 
suojelua koskevia toimia, jotta naisten 
palkat samasta työstä ja heidän 
sosiaalietuutensa, eläkkeet mukaan 
luettuina, eivät olisi alempia kuin miesten 
palkat ja sosiaalietuudet ja jotta 
varmistettaisiin äitiyden suojelu; kehottaa 
myös neuvostoa nopeuttamaan synnytystä 
edeltävää ja sen jälkeistä vapaata koskevan 
direktiivin hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 73
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan 
tehokkaasti pienissä ja erittäin pienissä 
perheyrityksissä toimivien palkattujen 
perheenjäsenien, mukaan lukien heidän 
puolisoidensa, sosiaaliturvan 
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puuttumiseen heidän epäselvien ja 
epävirallisten työsuhteidensa vuoksi;

Or. el

Tarkistus 74
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 75
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi 
riittävän sosiaaliturvajärjestelmän avulla;

Or. en
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Tarkistus 76
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi konkreettisia toimia, jotka 
perustuvat erilaisiin kansallisiin 
käytäntöihin: työehtosopimuksiin tai 
kansalliseen lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 77
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 78
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo tai 
työehtosopimuksella vahvistettu tulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka kuuluvat 
yksinomaan kunkin jäsenvaltion 
toimialaan;

Or. de

Tarkistus 79
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
mukaan lukien riittävä vähimmäistulo ja 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka perustuvat 
erilaisiin kansallisiin käytäntöihin: 
työehtosopimuksiin tai kansalliseen 
lainsäädäntöön;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
konkreettisia toimia köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi 
tarjoamalla riittävän vähimmäistulon ja 
sosiaaliturvajärjestelmän erityisesti 
syrjäytyneille väestöryhmille ja köyhyyden 
vaarassa oleville sekä määrittämään 
erityisnormit ja täytäntöönpanokehyksen, 
jotka perustuvat erilaisiin kansallisiin 
käytäntöihin: työehtosopimuksiin tai 
kansalliseen lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 80
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden
torjuntaa ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille; katsoo 
lisäksi, että on tuomittava tapaukset, 
joissa säästöjen saamiseksi tavanomainen 
rekrytointi korvataan tietoisesti 
epätyypillisillä työsuhteilla, jotka 
heikentävät ajan mittaan työtekijöiden 
sosiaaliturvaa;

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn torjuntaa ja takaamaan 
riittävän sosiaalisen suojelun kaikille 
työntekijöille kansallisen 
sosiaaliturvajärjestelmän sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 81
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden
torjuntaa ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille; katsoo 
lisäksi, että on tuomittava tapaukset, joissa 
säästöjen saamiseksi tavanomainen 
rekrytointi korvataan tietoisesti 
epätyypillisillä työsuhteilla, jotka 
heikentävät ajan mittaan työtekijöiden 
sosiaaliturvaa;

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn torjuntaa ja takaamaan 
riittävän sosiaalisen suojelun kaikille 
työntekijöille; katsoo lisäksi, että on 
tuomittava epätyypillisten työsuhteiden 
väärinkäyttö siinä tarkoituksessa, että 
voidaan välttää työsuhteeseen perustuvien 
ja sosiaaliturvaan liittyvien velvoitteiden 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 82
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuntaa ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille; katsoo 
lisäksi, että on tuomittava tapaukset, joissa 
säästöjen saamiseksi tavanomainen 
rekrytointi korvataan tietoisesti 
epätyypillisillä työsuhteilla, jotka 
heikentävät ajan mittaan työtekijöiden
sosiaaliturvaa;

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuntaa ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille, erityisesti 
niille, jota ovat puolivirallisessa tai 
epävarmassa työsuhteessa, mukaan 
lukien ”minityöpaikoissa” ja näennäisesti 
osa-aikaisissa työpaikoissa; katsoo lisäksi, 
että on tuomittava tapaukset, joissa 
säästöjen saamiseksi tavanomainen 
rekrytointi korvataan tietoisesti 
epätyypillisillä työsuhteilla, jotka 
heikentävät ajan mittaan työntekijöiden
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 83
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuntaa ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille; katsoo 
lisäksi, että on tuomittava tapaukset, joissa 
säästöjen saamiseksi tavanomainen 
rekrytointi korvataan tietoisesti 
epätyypillisillä työsuhteilla, jotka 
heikentävät ajan mittaan työtekijöiden
sosiaaliturvaa;

9. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn, laittoman työn ja 
epävarmojen työsuhteiden torjuntaa ja 
takaamaan riittävän sosiaalisen suojelun 
kaikille työntekijöille; katsoo lisäksi, että 
on tuomittava tapaukset, joissa säästöjen 
saamiseksi tavanomainen rekrytointi 
korvataan tietoisesti epätyypillisillä 
työsuhteilla, jotka heikentävät ajan mittaan 
työntekijöiden sosiaaliturvaa;

Or. de

Tarkistus 84
Vilija Blinkevičiūtė
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
tehostetun hallinnollisen yhteistyön eri 
elinten (työsuojeluviranomaisten, 
verotoimistojen, kunnallisviranomaisten 
ja sosiaaliturvalaitosten) välillä sekä 
jäsenvaltioiden että Euroopan unionin 
tasolla, jotta tällä tavoin voidaan 
helpottaa EU:n työvoimalainsäädännön 
täytäntöönpanoa, vähentää pimeää työtä 
ja ratkaista tehokkaammin niitä 
ongelmia, joita aiheutuu eri 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinalainsäädäntöjen välisistä 
eroista;

Or. lt

Tarkistus 85
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi 
liikkuvien työntekijöiden sosiaaliseen 
suojeluun ei saa soveltaa syrjiviä 
toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, että 
kaikilla liikkuvilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 86
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi 
liikkuvien työntekijöiden sosiaaliseen 
suojeluun ei saa soveltaa syrjiviä 
toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, että 
kaikilla liikkuvilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 87
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi 
liikkuvien työntekijöiden sosiaaliseen 
suojeluun ei saa soveltaa syrjiviä 
toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, että 
kaikilla liikkuvilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 88
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien 
työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun ei saa 
soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen 
sijaan, että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä 
olisi oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan 
ja mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

10. kehottaa komissiota seuraamaan
sosiaaliturvajärjestelmien täytäntöönpanoa
ja kiinnittää jäsenvaltioiden huomion 
siihen, että liikkuvien työntekijöiden 
sosiaaliseen suojeluun ei saa soveltaa 
syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, 
että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

Or. en

Tarkistus 89
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi
liikkuvien työntekijöiden sosiaaliseen 
suojeluun ei saa soveltaa syrjiviä 
toimenpiteitä; katsoo sen sijaan, että 
kaikilla liikkuvilla työntekijöillä olisi 
oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että toisessa jäsenvaltiossa työskentelevien 
EU:n siirtotyöläisten sosiaaliseen 
suojeluun ei saa soveltaa syrjiviä 
toimenpiteitä; katsoo, että näillä samassa 
asemassa olevilla työntekijöillä olisi oltava 
samat oikeudet sosiaaliturvaan ja 
mahdollisuus vakuutuksen saantiin kunkin 
jäsenvaltion päätöksen mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 90
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien 
työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun ei saa 
soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen 
sijaan, että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä 
olisi oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan 
ja mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien 
työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun ei saa 
soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen 
sijaan, että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä 
olisi oltava asianmukaiset oikeudet 
sosiaaliturvaan ja mahdollisuus 
vakuutuksen saantiin;

Or. en

Tarkistus 91
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien 
työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun ei saa 
soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo sen 
sijaan, että kaikilla liikkuvilla työntekijöillä 
olisi oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan 
ja mahdollisuus vakuutuksen saantiin;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä ja 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, 
että sosiaalietuuksiin liittyvien 
väärinkäytösten vähentämiseksi liikkuvien 
työntekijöiden (mukaan lukien 
rajatyöntekijät) sosiaaliseen suojeluun ei 
saa soveltaa syrjiviä toimenpiteitä; katsoo 
sen sijaan, että kaikilla liikkuvilla 
työntekijöillä (mukaan lukien 
rajatyöntekijät) olisi oltava samat oikeudet 
sosiaaliturvaan ja mahdollisuus 
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vakuutuksen saantiin; katsoo, että 
palveluiden vapaan liikkumisen 
yhteydessä siirrettyjen työntekijöiden 
työnantajan olisi ilmoitettava 
työntekijöille heidän palkkauksestaan ja 
muista työhön sovellettavista ehdoista 
direktiivin 96/71/EY säännösten 
mukaisesti ennen heidän siirtämistään;

Or. nl

Tarkistus 92
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään riittävään tasapainoon
työmarkkinaturvan ja työmarkkinoiden 
joustavuuden välillä esimerkiksi 
soveltamalla yleisesti joustoturvaa 
koskevia periaatteita sekä puuttumaan 
työmarkkinoiden lohkoutumiseen 
tarjoamalla riittävää sosiaaliturvaa 
uuteen työpaikkaan siirtymässä oleville 
henkilöille tai määräaikaisessa tai osa-
aikaisessa työsuhteessa oleville henkilöille 
sekä takaamaan samalla, että heillä on 
mahdollisuus saada koulutusta;

Or. lt

Tarkistus 93
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
EU:n kannalta, onko työntekijöiden 
sosiaaliturva heikentynyt ja onko 

Poistetaan.
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joustoturvaa koskevia periaatteita 
noudatettu sen jälkeen kun 
jäsenvaltioiden työlainsäädäntöön tehtiin 
hiljattain muutoksia, joilla pyrittiin 
lisäämään työmarkkinoiden joustavuutta;

Or. en

Tarkistus 94
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
EU:n kannalta, onko työntekijöiden 
sosiaaliturva heikentynyt ja onko 
joustoturvaa koskevia periaatteita 
noudatettu sen jälkeen kun 
jäsenvaltioiden työlainsäädäntöön tehtiin 
hiljattain muutoksia, joilla pyrittiin 
lisäämään työmarkkinoiden joustavuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että talouskriisin vuoksi 
jäsenvaltioiden työmarkkinauudistuksien 
toteutuksessa on monissa tapauksissa 
mahdotonta saavuttaa joustavuuden ja 
työsuhdeturvan välistä tasapainoa ja että 
tästä syystä aiheutetaan haittaa 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyydelle,
etuuksien, työtulojen ja tuottavuuden 
laadulle sekä reaalitaloudelle ja 
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sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, millä 
heikennetään Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyyden ylläpitämistä ja lisäämistä 
koskevia toimia;

Or. el

Tarkistus 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kannattaa vahvasti ehdotettua 
keskeisten työllisyys- ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun 
perustamista, joka voisi olla ensimmäinen 
askel kohti konkreettisten vertailuarvojen 
määrittämistä EU:n sosiaalisen suojelun 
vähimmäistason muodossa; 

Or. en

Tarkistus 97
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut 
neljä tavoitetta ja vuotuiseen 
kasvuselvitykseen sosiaalisen suojelun 
kansallisia vähimmäistasoja koskevassa 
ILOn suosituksessa asetetut tavoitteet, 
jotta nämä vähimmäistasot taattaisiin 
kaikille työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 98
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut 
neljä tavoitetta ja vuotuiseen 
kasvuselvitykseen sosiaalisen suojelun 
kansallisia vähimmäistasoja koskevassa 
ILOn suosituksessa asetetut tavoitteet, 
jotta nämä vähimmäistasot taattaisiin 
kaikille työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 99
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut 
neljä tavoitetta ja vuotuiseen 
kasvuselvitykseen sosiaalisen suojelun 
kansallisia vähimmäistasoja koskevassa 
ILOn suosituksessa asetetut tavoitteet, 
jotta nämä vähimmäistasot taattaisiin 
kaikille työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 100
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut neljä 
tavoitetta ja vuotuiseen kasvuselvitykseen
sosiaalisen suojelun kansallisia 
vähimmäistasoja koskevassa ILOn 
suosituksessa asetetut tavoitteet, jotta nämä 
vähimmäistasot taattaisiin kaikille 
työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

12. vaatii komissiota ottamaan 
ehdotuksissaan huomioon ihmisarvoista 
työtä koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut 
neljä tavoitetta ja sosiaalisen suojelun 
kansallisia vähimmäistasoja koskevassa 
ILOn suosituksessa asetetut tavoitteet, jotta 
nämä vähimmäistasot taattaisiin kaikille 
työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

Or. en

Tarkistus 101
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut neljä 
tavoitetta ja vuotuiseen kasvuselvitykseen 
sosiaalisen suojelun kansallisia 
vähimmäistasoja koskevassa ILOn 
suosituksessa asetetut tavoitteet, jotta nämä 
vähimmäistasot taattaisiin kaikille 
työntekijöille EU:ssa heidän koko 
elämänsä ajan;

12. vaatii komissiota sisällyttämään 
kaikkiin ehdotuksiinsa ihmisarvoista työtä 
koskevassa ILOn ohjelmassa asetetut neljä 
tavoitetta ja vuotuiseen kasvuselvitykseen 
sosiaalisen suojelun kansallisia 
vähimmäistasoja koskevassa ILOn 
suosituksessa asetetut tavoitteet, jotta nämä 
vähimmäistasot taattaisiin kaikille 
työntekijöille EU:ssa;

Or. de
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Tarkistus 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on epäilemättä 
nähtävä työmarkkinoiden 
joustotoimenpiteenä, jolla edistetään
työpaikkojen luomista ja työttömyyden 
vähentämistä, ja että sen myönteistä 
kehityssuuntaa on tuettava itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaalista suojelua 
koskevilla asianmukaisilla toimilla;

13. korostaa, että vapaaehtoinen itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on epäilemättä 
nähtävä vaihtoehtoisena työnä, jonka 
avulla voidaan luoda työpaikkoja ja 
vähentää työttömyyttä; korostaa, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista on 
tuettava itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaalista suojelua koskevilla 
asianmukaisilla toimilla;

Or. en

Tarkistus 103
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on epäilemättä 
nähtävä työmarkkinoiden 
joustotoimenpiteenä, jolla edistetään 
työpaikkojen luomista ja työttömyyden 
vähentämistä, ja että sen myönteistä 
kehityssuuntaa on tuettava itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaalista suojelua 
koskevilla asianmukaisilla toimilla;

13. korostaa, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen on epäilemättä 
nähtävä työn muotona, jolla edistetään 
työpaikkojen luomista ja työttömyyden 
vähentämistä, ja että sen myönteistä 
kehityssuuntaa olisi tuettava itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaalista suojelua 
koskevilla asianmukaisilla toimilla, 
sellaisina kuin ne määritellään 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä;

Or. en



AM\1008721FI.doc 53/75 PE522.823v04-00

FI

Tarkistus 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

Or. en

Tarkistus 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä 
ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on 
mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen 
kohdentamalla uudelleen EU:n ja 
jäsenvaltion määrärahoja vain 
vakinaisessa työsuhteessa olevilta 
työntekijöiltä kaikenlaisissa työsuhteissa 
oleville työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille;

Or. en
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Tarkistus 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. kehottaa työmarkkinaosapuolia, 
komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan, olisiko itsenäiset 
ammatinharjoittajat otettava mukaan 
työehtosopimusneuvotteluihin ja miten se 
toteutettaisiin, sekä kiinnittämään 
huomiota erityisiin strategioihin, joiden 
avulla itsenäisten ammatinharjoittajien 
huolenaiheet voidaan ottaa huomioon 
myös silloin, kun kansallinen 
lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että 
ammattijärjestöt edustavat itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, ja joiden avulla 
edistetään itsenäisten 
ammatinharjoittajien edunvalvontaa;

Or. en

Tarkistus 107
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heihin kuuluvien 
erilaisten ryhmien taloudellista merkitystä
sekä asemaa työmarkkinoilla alan, 
yhteiskunnallisen aseman, iän ja 

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen taloudellista 
merkitystä;
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sukupuolen mukaan;

Or. en

Tarkistus 108
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heihin kuuluvien 
erilaisten ryhmien taloudellista merkitystä 
sekä asemaa työmarkkinoilla alan, 
yhteiskunnallisen aseman, iän ja 
sukupuolen mukaan;

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heihin kuuluvien 
erilaisten ryhmien taloudellista merkitystä;

Or. en

Tarkistus 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heihin kuuluvien 

14. korostaa, että on tarpeen saada 
käyttöön tilastotietoja, jotka ovat 
ajantasaisia ja yksityiskohtaisempia kuin 
tällä hetkellä käytettävissä olevat 
tilastotiedot ja joita voitaisiin hyödyntää 
seurattaessa ja arvioitaessa eri 
näkökohdista itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heihin kuuluvien 
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erilaisten ryhmien taloudellista merkitystä 
sekä asemaa työmarkkinoilla alan, 
yhteiskunnallisen aseman, iän ja 
sukupuolen mukaan;

erilaisten ryhmien sekä vapaaehtoisten ja 
ei-vapaaehtoisten taloudellisesti 
riippuvaisten itsenäisten 
ammatinharjoittajien taloudellista 
merkitystä sekä asemaa työmarkkinoilla 
alan, yhteiskunnallisen aseman, iän ja 
sukupuolen mukaan; pyytää sisällyttämään 
taloudellisesti riippuvaisia itsenäisiä 
ammatinharjoittajia koskevia kysymyksiä 
Euroopan unionin 
työvoimatutkimukseen;

Or. en

Tarkistus 110
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista 
koskevan yksiselitteisen määritelmän 
puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvan yhteensovittamista 
jäsenvaltioiden välillä ja voi sen vuoksi 
rajoittaa työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kiinnittää huomiota siihen, että 15. kiinnittää huomiota siihen, että 
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itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan 
yksiselitteisen määritelmän puuttuminen 
vaikeuttaa huomattavasti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvan 
yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä 
ja voi sen vuoksi rajoittaa työntekijöiden
vapaata liikkuvuutta;

itsenäistä ammatinharjoittamista koskevien 
yksiselitteisten kansallisten määritelmien
puuttuminen lisää näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittamisen riskiä EU:n 
työntekijöiden keskuudessa ja heikentää 
heidän mahdollisuuksiaan saada riittävää 
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 112
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista 
koskevan yksiselitteisen määritelmän 
puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvan yhteensovittamista
jäsenvaltioiden välillä ja voi sen vuoksi
rajoittaa työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta;

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien erilainen 
asema eri jäsenvaltioissa edellyttää 
ratkaisujen löytämistä itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen parantamiseksi, jotta
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ei 
rajoitettaisi;

Or. en

Tarkistus 113
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan 
yksiselitteisen määritelmän puuttuminen 
vaikeuttaa huomattavasti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvan 
yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä 

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan 
yksiselitteisen määritelmän puuttuminen 
voi vaikeuttaa itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvan 
yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä;
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ja voi sen vuoksi rajoittaa työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta;

korostaa, että itsenäisen 
ammatinharjoittamisen käsitettä ei saa 
samaistaa vapaan ammatinharjoittamisen 
käsitteeseen;

Or. de

Tarkistus 114
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan 
yksiselitteisen määritelmän puuttuminen 
vaikeuttaa huomattavasti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvan 
yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä 
ja voi sen vuoksi rajoittaa työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta;

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan 
riittävän yksiselitteisen määritelmän 
puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvan yhteensovittamista 
jäsenvaltioiden välillä ja voi sen vuoksi 
rajoittaa työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta;

Or. de

Tarkistus 115
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 

Poistetaan.
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koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

Or. en

Tarkistus 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

16. kehottaa komissiota edistämään 
jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa, jotta 
voidaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, 
mitä itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen tarkoittavat; 
korostaa kuitenkin, että palkansaajan tai 
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman 
määrittämisen on oltava sen 
vastaanottavan jäsenvaltion lakisääteinen 
velvollisuus, jossa työ tehdään; 

Or. en

Tarkistus 117
Thomas Mann
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
määriteltäisiin erilaiset työsuhteen 
muodot;

Or. de

Tarkistus 118
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 

16. kehottaa komissiota antamaan ohjeita 
epätyypillisen työsuhteen erilaisista 
muodoista, myös itsenäisestä 
ammatinharjoittamisesta, avustaakseen 
jäsenvaltioita soveltamaan
asianmukaisella tavalla asiaankuuluvaa 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia tällaisessa työsuhteessa 
oleviin työntekijöihin; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on myös tunnistettava 
selvästi näennäisesti itsenäinen 
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mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

ammatinharjoittaminen ja asetettava 
seuraamuksia työnantajille, jos tällaisia 
tapauksia näytetään toteen;

Or. en

Tarkistus 119
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

16. kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään
oikeudellisesti epätyypillisen työsuhteen 
luonteen ja erilaiset muodot yleensä ja 
itsenäisen ammatinharjoittamisen luonteen
ja erilaiset muodot yleisimpänä 
epätyypillisenä työsuhteena, ja 
soveltamaan siten työlainsäädäntöä ja 
sosiaalista suojelua koskevia toimia 
työnteon muotojen perusteella ja 
tarkastelemaan mahdollisuutta säännellä 
asianmukaisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa tunnistamaan selvästi 
näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja asettamaan
seuraamuksia työnantajille, jos tällaisia 
tapauksia tulee ilmi;

Or. en

Tarkistus 120
Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen epätyypillisen 
työsuhteen luonteesta ja erilaisista 
muodoista yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonteesta ja 
erilaisista muodoista yleisimpänä 
epätyypillisenä työsuhteena, ja 
soveltamaan siten työlainsäädäntöä ja 
sosiaalista suojelua koskevia toimia 
työnteon muotojen perusteella ja 
tunnistamaan mahdollisuuden säännellä 
asianmukaisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; katsoo, 
että on myös tunnistettava selvästi 
näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja asetettava 
seuraamuksia työnantajille, jos tällaisia 
tapauksia tulee ilmi;

Or. en

Tarkistus 121
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena; toteaa erityisesti, että on 
selvennettävä taloudellisesti riippuvaisen 
työnteon ja taloudellisesti riippuvaisen 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
käsitteitä sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa 
ja sovellettava siten työlainsäädäntöä ja 
sosiaalista suojelua koskevia toimia 
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tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

työnteon muotojen perusteella ja 
tarkasteltava mahdollisuutta säännellä 
asianmukaisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; katsoo, 
että on myös tunnistettava selvästi 
näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ja asetettava 
seuraamuksia työnantajille, jos tällaisia 
tapauksia tulee ilmi;

Or. lt

Tarkistus 122
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi;

16. kehottaa komissiota laatimaan 
käsitteellisen kehyksen, jossa 
määriteltäisiin oikeudellisesti 
epätyypillisen työsuhteen luonne ja 
erilaiset muodot yleensä ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen luonne ja erilaiset 
muodot yleisimpänä epätyypillisenä 
työsuhteena, ja soveltamaan siten 
työlainsäädäntöä ja sosiaalista suojelua 
koskevia toimia työnteon muotojen 
perusteella ja tarkastelemaan 
mahdollisuutta säännellä asianmukaisesti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; katsoo, että on myös 
tunnistettava selvästi näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen ja 
asetettava seuraamuksia työnantajille, jos 
tällaisia tapauksia tulee ilmi; katsoo, että 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
ottaa käyttöön laajennettu ehkäisy- ja 
valvontatoimien järjestelmä tällaisten 
näennäisesti itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen liittyvien
yksittäistapausten ehkäisemiseksi;

Or. nl
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Tarkistus 123
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, 
että itsenäisestä ammatinharjoittamisesta 
ei tule vilpillisen kilpailun välinettä eikä 
keinoa, jolla estetään työntekijöitä 
saamasta sosiaaliturvaa ja työtä, ja että 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet ovat 
mahdollisimman vähän sidoksissa heidän 
asemaansa eli siihen, ovatko he 
palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistamista vältetään, jotta 
voidaan säilyttää itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

17. vaatii, että itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja palkansaajien 
samaistamista vältetään, jotta voidaan 
säilyttää itsenäisen ammatinharjoittamisen 
ja senkaltaisen taloudellisen toiminnan 
edut ja myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 124
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei 
tule vilpillisen kilpailun välinettä eikä 
keinoa, jolla estetään työntekijöitä 
saamasta sosiaaliturvaa ja työtä, ja että 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet ovat 

17. vaatii jäsenvaltioita torjumaan
näennäisesti itsenäistä 
ammatinharjoittamista;



AM\1008721FI.doc 65/75 PE522.823v04-00

FI

mahdollisimman vähän sidoksissa heidän 
asemaansa eli siihen, ovatko he 
palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistamista vältetään, 
jotta voidaan säilyttää itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 125
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, 
jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, ja että itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliset ja työhön 
liittyvät oikeudet ovat mahdollisimman 
vähän sidoksissa heidän asemaansa eli 
siihen, ovatko he palkansaajia vai 
itsenäisiä ammatinharjoittajia; vaatii 
toisaalta, että itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja palkansaajien 
samaistamista vältetään, jotta voidaan 
säilyttää itsenäisen ammatinharjoittamisen 
ja senkaltaisen taloudellisen toiminnan 
edut ja myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
keinoa, jolla estetään työntekijöitä 
saamasta sosiaaliturvaa ja työtä, ja että 
itsenäiset ammatinharjoittajat hyötyvät 
asianmukaisista työhön liittyvistä ja 
sosiaalisista oikeuksista; vaatii toisaalta, 
että itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistamista vältetään, jotta 
voidaan säilyttää itsenäisen
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 126
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, 
jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, ja että itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliset ja työhön 
liittyvät oikeudet ovat mahdollisimman 
vähän sidoksissa heidän asemaansa eli 
siihen, ovatko he palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistamista vältetään, 
jotta voidaan säilyttää itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, 
jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, ja että itsenäisten
ammatinharjoittajien sosiaaliset ja työhön 
liittyvät oikeudet ovat mahdollisimman 
vähän sidoksissa heidän asemaansa eli 
siihen, ovatko he palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistaminen ei ole 
perusteltua, jotta voidaan säilyttää 
itsenäisen ammatinharjoittamisen ja 
senkaltaisen taloudellisen toiminnan edut 
ja myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, 
jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, ja että itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliset ja työhön 
liittyvät oikeudet ovat mahdollisimman 
vähän sidoksissa heidän asemaansa eli 
siihen, ovatko he palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 

17. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ei tule 
vilpillisen kilpailun välinettä eikä keinoa, 
jolla estetään työntekijöitä saamasta 
sosiaaliturvaa ja työtä, tai keinoa, jolla 
työnantajat kiertävät työ- ja 
sosiaaliturvalainsäädäntöä, ja että 
itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliset 
ja työhön liittyvät oikeudet ovat 
mahdollisimman vähän sidoksissa heidän 
asemaansa eli siihen, ovatko he 



AM\1008721FI.doc 67/75 PE522.823v04-00

FI

palkansaajien samaistamista vältetään, jotta 
voidaan säilyttää itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

palkansaajia vai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia; vaatii toisaalta, että 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkansaajien samaistamista vältetään, jotta 
voidaan säilyttää itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja senkaltaisen 
taloudellisen toiminnan edut ja 
myötävaikuttaa yrittäjähengen ja 
palvelujen laadun kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa työmarkkinaosapuolia 
vaihtamaan hyviä käytäntöjä 
ammattijärjestöjen välillä itsenäisille 
ammatinharjoittajille tarjottavista 
palveluista, näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittamisen torjumisesta ja 
omaan lukuunsa työskentelevien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
järjestäytymisestä;

Or. en

Tarkistus 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa työmarkkinaosapuolia, 
komissiota ja jäsenvaltioita 
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tarkastelemaan, olisiko itsenäiset 
ammatinharjoittajat otettava mukaan 
työehtosopimusneuvotteluihin ja miten se 
olisi toteutettava, sekä kiinnittämään 
huomiota erityisiin strategioihin, joiden 
avulla itsenäisten ammatinharjoittajien 
huolenaiheet voidaan ottaa huomioon 
myös silloin, kun kansallinen 
lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että 
ammattijärjestöt edustavat itsenäisiä 
ammatinharjoittajia;

Or. en

Tarkistus 130
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
eläkkeisiin, vammaisuuteen, äitiys- tai 
isyysvapaaseen ja työttömyyteen liittyvää 
sosiaalista suojelua, jotta se voidaan 
mukauttaa paremmin itsenäisten
ammatinharjoittajien tarpeisiin, erityisesti 
niiden, joiden työ on samanlaista kuin 
palkansaajien työ;

18. kehottaa jäsenvaltioita tarvittaessa 
kehittämään eläkkeisiin, vammaisuuteen, 
äitiys- tai isyysvapaaseen ja työttömyyteen 
liittyvää sosiaalista suojelua, jotta se 
voidaan mukauttaa paremmin itsenäisille 
ammatinharjoittajille sopivaksi;

Or. de

Tarkistus 131
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
eläkkeisiin, vammaisuuteen, äitiys- tai 
isyysvapaaseen ja työttömyyteen liittyvää 

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
eläkkeisiin, vammaisuuteen ja 
työttömyyteen liittyvää sosiaalista 
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sosiaalista suojelua, jotta se voidaan 
mukauttaa paremmin itsenäisten 
ammatinharjoittajien tarpeisiin, erityisesti 
niiden, joiden työ on samanlaista kuin 
palkansaajien työ;

suojelua, jotta se voidaan mukauttaa 
paremmin itsenäisten ammatinharjoittajien 
tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 132
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään
eläkkeisiin, vammaisuuteen, äitiys- tai 
isyysvapaaseen ja työttömyyteen liittyvää 
sosiaalista suojelua, jotta se voidaan 
mukauttaa paremmin itsenäisten 
ammatinharjoittajien tarpeisiin, erityisesti 
niiden, joiden työ on samanlaista kuin 
palkansaajien työ;

18. kehottaa jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan, jos sitä vielä ei ole 
tehty, eläkkeisiin, vammaisuuteen, äitiys-
tai isyysvapaaseen ja työttömyyteen 
liittyvän sosiaalisen suojelun EU:n 
standardin mukaiseksi, jotta se voidaan 
mukauttaa paremmin itsenäisten 
ammatinharjoittajien tarpeisiin ja jotta se 
vastaa toimihenkilöiden tai työntekijöiden 
standardia;

Or. de

Tarkistus 133
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet 
työsopimuksen sijasta yksilöön, jolloin 
kaikki, myös itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja työntekijät 
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sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

Or. en

Tarkistus 134
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ottamaan 
itsenäisiä ammatinharjoittajia varten 
käyttöön sellainen riittävä sosiaalisen 
suojelun kehys, joka perustuu 
vastavuoroisuuteen ja 
syrjimättömyysperiaatteeseen, ja 
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, 
että itsenäiselle ammatinharjoittamiselle 
ei luoda uusia esteitä, kuten lisää 
byrokratiaa, ja että itsenäisen 
ammatinharjoittamisen järjestelmän
tarjoamat edut turvataan;

Or. el

Tarkistus 135
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että sosiaaliturva on taattava 
paitsi itsenäisille ammatinharjoittajille 
myös heidän puolisoilleen 
(kumppaneilleen) ja perheenjäsenilleen, 
jotka avustavat heitä;

Or. lt
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Tarkistus 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia 
ryhmävakuutuksia ja tukemaan niitä; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäiset ammatinharjoittajat voivat 
hyödyntää kollektiivisia ja 
solidaarisuuteen perustuvia 
eläkejärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 137
Phil Bennion

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat 
hankkia itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että henkilöt, jotka haluavat hankkia 
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman, 
saavat riittävät tiedot muutoksista, jotka 
koskevat heihin sovellettavaa sosiaalista 
suojelua ja työlainsäädäntöä sekä heidän 
taloudelliseen toimintaansa liittyviä muita 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja jotka ovat 
seurausta tästä uudesta asemasta;

Or. en

Tarkistus 138
Sari Essayah
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka 
haluavat hankkia itsenäisen 
ammatinharjoittajan aseman, saavat 
ehdottomasti riittävät tiedot muutoksista, 
jotka koskevat heihin sovellettavaa 
sosiaalista suojelua ja työlainsäädäntöä
sekä heidän taloudelliseen toimintaansa 
liittyviä muita oikeuksia ja velvollisuuksia 
ja jotka ovat seurausta tästä uudesta 
asemasta;

19. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan
henkilöille, jotka haluavat hankkia 
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman, 
riittävällä tavalla muutoksista, jotka 
koskevat heihin sovellettavaa sosiaalista 
suojelua sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

Or. en

Tarkistus 139
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat 
hankkia itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tarvittaessa varmistamaan, että henkilöt, 
jotka haluavat hankkia itsenäisen 
ammatinharjoittajan aseman, saavat 
riittävät tiedot muutoksista, jotka koskevat 
heihin sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

Or. de

Tarkistus 140
Csaba Sógor
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat 
hankkia itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että henkilöt, jotka haluavat hankkia 
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman, 
saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

Or. en

Tarkistus 141
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat 
hankkia itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta;

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että henkilöt, jotka haluavat 
hankkia itsenäisen ammatinharjoittajan 
aseman, saavat ehdottomasti riittävät tiedot 
muutoksista, jotka koskevat heihin 
sovellettavaa sosiaalista suojelua ja 
työlainsäädäntöä sekä heidän taloudelliseen 
toimintaansa liittyviä muita oikeuksia ja 
velvollisuuksia ja jotka ovat seurausta tästä 
uudesta asemasta; katsoo, että itsenäisille 
ammatinharjoittajille olisi erityisesti 
tiedotettava oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan, kun kyseessä on 
siirtolaisuus, maahanmuutto ja rajat 
ylittävä työnteko;

Or. nl

Tarkistus 142
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
ottamaan mukaan työmarkkinaosapuolet 
sosiaalisen suojelun kehittämistä ja 
uudenaikaistamista koskevaan prosessiin ja 
kehittämään sosiaalista vuoropuhelua 
unionin ja kansallisella tasolla; kehottaa 
lisäksi työmarkkinaosapuolia ottamaan 
asialistalle kysymykset, jotka liittyvät 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
sosiaaliseen suojeluun;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 143
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan mukaan työmarkkinaosapuolet 
sosiaalisen suojelun kehittämistä ja 
uudenaikaistamista koskevaan prosessiin ja 
kehittämään sosiaalista vuoropuhelua 
unionin ja kansallisella tasolla; kehottaa 
lisäksi työmarkkinaosapuolia ottamaan 
asialistalle kysymykset, jotka liittyvät 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
sosiaaliseen suojeluun;

20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan mukaan työmarkkinaosapuolet 
sosiaalisen suojelun kehittämistä ja 
uudenaikaistamista koskevaan prosessiin ja 
kehittämään sosiaalista vuoropuhelua 
unionin ja kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 144
Phil Bennion
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan mukaan työmarkkinaosapuolet 
sosiaalisen suojelun kehittämistä ja 
uudenaikaistamista koskevaan prosessiin ja 
kehittämään sosiaalista vuoropuhelua 
unionin ja kansallisella tasolla; kehottaa 
lisäksi työmarkkinaosapuolia ottamaan 
asialistalle kysymykset, jotka liittyvät 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
sovellettavaan työlainsäädäntöön ja 
sosiaaliseen suojeluun;

20. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan tarvittaessa mukaan 
työmarkkinaosapuolet sosiaalisen suojelun 
kehittämistä ja uudenaikaistamista 
koskevaan prosessiin ja kehittämään asiaa 
koskevaa sosiaalista vuoropuhelua unionin 
ja kansallisella tasolla, kun kansallinen 
lainsäädäntö ja kansalliset käytännöt sitä 
edellyttävät; kehottaa lisäksi 
työmarkkinaosapuolia ottamaan asialistalle 
kysymykset, jotka liittyvät itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin sovellettavaan 
työlainsäädäntöön ja sosiaaliseen 
suojeluun;

Or. en


