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Tarkistus 1
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 
antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 
asuntotuotannosta Euroopan unionissa 
(2012/2293(INI)),

Or. en

Tarkistus 2
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 
antamansa päätöslauselman kriisin 
vaikutuksista heikossa asemassa olevien 
ryhmien hoidon saantiin 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Tarkistus 3
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin työllisyyden ja 
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sosiaaliasioiden valiokunnan 
9. tammikuuta 2014 järjestämän julkisen 
kuulemistilaisuuden aiheesta ”Työllisyys 
sekä troikan roolin ja toimintojen 
sosiaaliset näkökohdat euroalueen 
ohjelmamaiden näkökulmasta”,

Or. en

Tarkistus 4
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. ottaa huomioon sosiaali- ja 
työllisyysnäkökohtien ja -haasteiden 
arviointia Kreikassa, Portugalissa, 
Irlannissa ja Kyproksessa käsittelevää 
neljä luonnosta toimintapoliittisiksi 
muistioiksi, jotka on laadittu sisäasioiden 
pääosaston osasto A:ta varten (talous- ja 
tiedepolitiikan talouden hallinnan 
tukiyksikkö) tammikuussa 2014,

Or. en

Tarkistus 5
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kreikassa 
(toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), 
Irlannissa (joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 

A. ottaa huomioon, että Kreikassa 
(toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), 
Irlannissa (joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) talouskriisillä ja sen 
korjaamiseksi toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
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työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti 
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti 
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP), kyseisen jäsenmaan
ja komission kesken;

Or. fi

Tarkistus 6
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kreikassa 
(toukokuussa 2010 ja 
maaliskuussa 2012), Irlannissa 
(joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti 
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

A. ottaa huomioon, että Kreikan, Irlannin, 
Portugalin ja Kyproksen kokeman 
äärimmäisen vaikealla taloudellisella 
tilanteella on ollut suoria ja välillisiä 
vaikutuksia työllisyystasoon ja haitallisia 
vaikutuksia sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa 
huomioon, että vaikka komissio on 
virallisesti allekirjoittanut kaikki ohjelmat, 
ne on suunniteltu ja niiden ehdot on 
määritetty yhdessä IMF:n, euroryhmän, 
Euroopan keskuspankin (EKP) ja 
komission kesken;

Or. es
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Tarkistus 7
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kreikassa
(toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), 
Irlannissa (joulukuussa 2010), 
Portugalissa (toukokuussa 2011 ja 
Kyproksessa (kesäkuussa 2013) 
toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti 
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

A. ottaa huomioon, että talous- ja 
rahoituskriisin vuoksi ja taloudellisen 
tilanteen heikentyessä Kreikka 
(toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), 
Irlanti (joulukuussa 2010), Portugali 
(toukokuussa 2011) ja Kypros (kesäkuussa 
2013) pyysivät rahoitustukea Euroopan 
unionilta, euroalueen jäsenvaltioilta ja 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta sekä 
sopivat talouden sopeuttamisohjelmista, 
joihin sisältyvillä toimenpiteillä on ollut 
suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja useiden ihmisten 
elinoloihin; ottaa huomioon, että vaikka 
komissio on virallisesti allekirjoittanut 
kaikki ohjelmat, ne on suunniteltu ja niiden 
ehdot on määritetty yhdessä IMF:n, 
euroryhmän, Euroopan keskuspankin 
(EKP), komission ja tukea saavien 
jäsenvaltioiden kesken;

Or. pt

Tarkistus 8
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kreikassa 
(toukokuussa 2010 ja 
maaliskuussa 2012), Irlannissa 
(joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 

A. ottaa huomioon, että pitkän ajan 
kuluessa muodostuneen makrotalouden 
epätasapainon vähentämisellä Kreikassa, 
Irlannissa, Portugalissa ja Kyproksessa on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; toteaa, että 
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ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia 
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

seuraukset olisivat olleet paljon pahempia 
ilman euroalueen maiden ja 
kansainvälisen yhteisön osoittamaa 
solidaarisuutta; ottaa huomioon, että 
vaikka neuvosto ja asianomaisten maiden 
hallitukset ovat allekirjoittaneet kaikki 
ohjelmat, ne on suunniteltu ja niiden ehdot 
on määritetty yhdessä IMF:n, euroryhmän, 
Euroopan keskuspankin (EKP), komission 
ja rahoitustukea pyytäneiden kansallisten 
hallitusten kesken;

Or. en

Tarkistus 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kreikassa 
(toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), 
Irlannissa (joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia
sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, 
että vaikka komissio on virallisesti 
allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty 
yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

A. ottaa huomioon, että talouskriisillä ja 
Kreikassa (toukokuussa 2010 ja 
maaliskuussa 2012), Irlannissa 
(joulukuussa 2010), Portugalissa 
(toukokuussa 2011 ja Kyproksessa 
(kesäkuussa 2013) toteutetuilla talouden 
sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on 
ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia 
työllisyystasoon ja sosiaaliseen 
tilanteeseen; ottaa huomioon, että vaikka 
komissio on virallisesti allekirjoittanut 
kaikki ohjelmat, ne on suunniteltu ja niiden 
ehdot on määritetty yhdessä IMF:n, 
euroryhmän, Euroopan keskuspankin 
(EKP) ja komission kesken;

Or. en
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Tarkistus 10
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että niin kutsuttujen 
talous- ja rahoitusapua koskevissa 
ohjelmissa asetetut kolme ensisijaista 
tavoitetta ovat talouden epätasapainon 
vähentäminen, kilpailukyvyn 
parantaminen ja pankkien tukeminen, 
mutta toteaa, että toteutetut toimenpiteet 
ovat käytännössä johtaneet suoriin 
tulonsiirtoihin työntekijöiltä 
monopoliasemassa oleville talous- ja 
rahoitusalan yritysryhmittymille; toteaa, 
että Portugalissa julkisen talouden 
vakauttamistoimet ovat johtaneet 
taantumaan ja lisänneet työntekijöiden 
verorasitetta ja että kilpailukyvyn 
edistämiseksi työn sääntelyä on purettu ja 
työntekijöiden palkkoja alennettu rajusti; 
toteaa, että yleisesti ottaen maa ja 
kansalaiset ovat köyhtyneet;

Or. pt

Tarkistus 11
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että julkisen talouden 
vakauttamistoimet ovat vastaus Kreikan, 
Irlannin, Portugalin ja Kyproksen 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen 
eivätkä sen syy;

Or. es
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Tarkistus 12
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että regressiivisillä julkisen 
talouden toimenpiteillä on suhteeton 
vaikutus pienituloisten ryhmään ja ne 
lisäävät köyhyyttä, puutetta ja terveyteen 
liittyvää eriarvoisuutta, koska 
pienituloisten ryhmät ovat erityisen 
riippuvaisia julkisista 
terveysjärjestelmistä;

Or. en

Tarkistus 13
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että talouden 
sopeuttamisohjelmien täytäntöönpano 
johtui äärimmäisen vaikeasta 
taloudellisesta tilanteesta ja jopa 
konkurssin uhasta;

Or. es
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Tarkistus 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että säästöpolitiikat johtavat 
siihen, että työttömyys kasvaa ja palkat 
alenevat, maasta muuttavien nuorten ja 
erittäin pätevien ammattitaitoisten 
työntelijöiden lukumäärä kasvaa ja 
investoinnit koulutukseen vähenevät ja 
työntekijöiden tuotantokapasiteetti alenee; 

Or. pt

Tarkistus 15
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. katsoo, että heti kun näiden neljän 
maan talouden ja finanssipolitiikan 
kestävyys voidaan varmistaa, toimet olisi 
keskitettävä sosiaalisiin näkökohtiin ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työpaikkojen luomiseen;

Or. es

Tarkistus 16
Emer Costello

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
9 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Unioni 
ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset”;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 17
Emer Costello

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 36 artiklan 
mukaisesti unioni sitoutuu edistämään 
unionin sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja tunnustaa 
”mahdollisuuden käyttää kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisia 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti sekä 
kunnioittaa tätä oikeutta”; otaa 
huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 14 artiklassa määrätään, että 
”ottaen huomioon yleistä taloudellista 
etua koskevien palvelujen tärkeän aseman 
unionin yhteisten arvojen joukossa ja 
niiden merkityksen sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot 
huolehtivat kukin toimivaltansa 
mukaisesti ja tämän sopimuksen 
soveltamisalalla siitä, että tällaiset 
palvelut toimivat sellaisin perustein ja 
edellytyksin, että ne voivat täyttää 
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tehtävänsä”; ottaa huomioon, että 
SEUT-sopimuksen 345 artiklassa 
määrätään, että ”perussopimuksilla ei 
puututa jäsenvaltioiden 
omistusoikeusjärjestelmiin”; ottaa 
huomioon yleistä etua koskevista 
palveluista tehdyn pöytäkirjan N:o 26, 
jossa määritellään unionin yhteiset arvot 
yleistä taloudellista etua koskevien 
palvelujen osalta;

Or. en

Tarkistus 18
Emer Costello

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa määrätään muun 
muassa neuvotteluoikeudesta ja oikeudesta 
työtaistelutoimiin (28 artikla), suojasta 
perusteettoman irtisanomisen yhteydessä 
(30 artikla), oikeudenmukaisista ja 
kohtuullisista työoloista ja työehdoista 
(31 artikla), oikeuden
sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin 
tunnustamisesta ja kunnioittamisesta sekä 
”yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi” ihmisarvoisen 
elämän turvaamisesta jokaiselle, jolla ei ole 
riittävästi varoja (34 artikla), oikeudesta 
saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja 
sairaanhoitoa (35 artikla) ja 
mahdollisuuden käyttää yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja 
kunnioittamisesta (36 artikla);

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa määrätään muun 
muassa neuvotteluoikeudesta ja oikeudesta 
työtaistelutoimiin (28 artikla), suojasta 
perusteettoman irtisanomisen yhteydessä 
(30 artikla), oikeudenmukaisista ja 
kohtuullisista työoloista ja työehdoista 
(31 artikla), oikeudesta
sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin 
ja niiden tunnustamisesta ja 
kunnioittamisesta sekä ”yhteiskunnallisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi” 
ihmisarvoisen elämän turvaamisesta 
jokaiselle, jolla ei ole riittävästi varoja 
(34 artikla), oikeudesta saada ehkäisevää 
terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa 
(35 artikla) ja mahdollisuudesta käyttää 
yleistä taloudellista etua koskevia palveluja 
(36 artikla);

Or. en
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Tarkistus 19
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että lokakuussa 
2013 julkaistun EU Employment and 
Social Situation Quarterly Review 
- katsauksen mukaan Kreikan, Portugalin 
ja Irlannin BKT:n jyrkkä lasku näkyi 
pääasiassa työllisyyden vähenemisenä;

Or. en

Tarkistus 20
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
21. marraskuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti piti 
myönteisenä komission 2. lokakuuta 2013 
antamaa tiedonantoa ”Talous- ja 
rahaliitolle vahvempi sosiaalinen 
ulottuvuus” ja ehdotusta tärkeimpien 
työllisyys- ja sosiaalisten indikaattorien 
tulostaulusta, jolla täydennettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja jota käytettäisiin komission 
yhteisen työllisyysraportin laatimisessa, 
mutta piti valitettavana, että indikaattorit 
eivät ole riittäviä siihen, että 
jäsenvaltioiden työllisyystilanteet ja 
sosiaaliset tilanteet ja näiden keskinäiset 
riippuvaisuussuhteet katettaisiin 
täydellisesti; ottaa huomioon, että 
parlamentin päätöslauselmassa 
painotettiin tarvetta varmistaa, että 
seurannalla tähdätään jäsenvaltioiden 

G. ottaa huomioon, että 21. marraskuuta 
2013 antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti piti myönteisenä komission 
2. lokakuuta 2013 antamaa tiedonantoa 
”Talous- ja rahaliitolle vahvempi 
sosiaalinen ulottuvuus” ja yhteistä 
työllisyysraporttia; 



PE526.372v01-00 14/135 AM\1015492FI.doc

FI

välisten sosiaalisten erojen 
vähentämiseen;

Or. pt

Tarkistus 21
Emer Costello

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
21. marraskuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti piti 
myönteisenä komission 2. lokakuuta 2013 
antamaa tiedonantoa ”Talous- ja 
rahaliitolle vahvempi sosiaalinen 
ulottuvuus” ja ehdotusta tärkeimpien 
työllisyys- ja sosiaalisten indikaattorien 
tulostaulusta, jolla täydennettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja jota käytettäisiin komission 
yhteisen työllisyysraportin laatimisessa, 
mutta piti valitettavana, että indikaattorit 
eivät ole riittäviä siihen, että 
jäsenvaltioiden työllisyystilanteet ja 
sosiaaliset tilanteet ja näiden keskinäiset 
riippuvaisuussuhteet katettaisiin 
täydellisesti; ottaa huomioon, että 
parlamentin päätöslauselmassa painotettiin 
tarvetta varmistaa, että seurannalla 
tähdätään jäsenvaltioiden välisten 
sosiaalisten erojen vähentämiseen;

G. ottaa huomioon, että 
21. marraskuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti piti 
myönteisenä komission 
2. lokakuuta 2013 antamaa tiedonantoa 
”Talous- ja rahaliitolle vahvempi 
sosiaalinen ulottuvuus” ja ehdotusta 
tärkeimpien työllisyys- ja sosiaalisten 
indikaattorien tulostaulusta, jolla 
täydennettäisiin makrotalouden 
epätasapainoa koskevaa menettelyä ja jota 
käytettäisiin komission yhteisen 
työllisyysraportin laatimisessa 
ensimmäisenä askeleena 
EMUn sosiaalisen ulottuvuuden 
kehittämisen suuntaan, mutta piti 
valitettavana, että indikaattorit eivät ole 
riittäviä siihen, että jäsenvaltioiden 
työllisyystilanteet ja sosiaaliset tilanteet ja 
näiden keskinäiset riippuvaisuussuhteet 
katettaisiin täydellisesti; ottaa huomioon, 
että parlamentin päätöslauselmassa 
painotettiin tarvetta varmistaa, että 
seurannalla tähdätään jäsenvaltioiden 
välisten sosiaalisten erojen vähentämiseen 
ja edistetään ylöspäin suuntautuvaa 
sosiaalista lähentymistä ja sosiaalista 
kehitystä;

Or. en
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Tarkistus 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
21. marraskuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti piti 
myönteisenä komission 2. lokakuuta 2013 
antamaa tiedonantoa ”Talous- ja 
rahaliitolle vahvempi sosiaalinen 
ulottuvuus” ja ehdotusta tärkeimpien 
työllisyys- ja sosiaalisten indikaattorien 
tulostaulusta, jolla täydennettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja jota käytettäisiin komission 
yhteisen työllisyysraportin laatimisessa, 
mutta piti valitettavana, että indikaattorit 
eivät ole riittäviä siihen, että 
jäsenvaltioiden työllisyystilanteet ja 
sosiaaliset tilanteet ja näiden keskinäiset 
riippuvaisuussuhteet katettaisiin 
täydellisesti; ottaa huomioon, että 
parlamentin päätöslauselmassa 
painotettiin tarvetta varmistaa, että 
seurannalla tähdätään jäsenvaltioiden 
välisten sosiaalisten erojen 
vähentämiseen;

G. ottaa huomioon, että 
21. marraskuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti piti 
myönteisenä komission 2. lokakuuta 2013 
antamaa tiedonantoa ”Talous- ja 
rahaliitolle vahvempi sosiaalinen 
ulottuvuus” ja ehdotusta tärkeimpien 
työllisyys- ja sosiaalisten indikaattorien 
tulostaulusta;

Or. en

Tarkistus 23
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu 

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu 
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nopeasti (ks. liite 1); nopeasti (ks. liite 1); toteaa, että 
Portugalissa tilanne ei ole sama kaikkien 
indikaattoreiden osalta, sillä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys on 
ollut vaihtelevaa, ja vaikka koulutukseen 
liittyvien tavoitteiden suuntaus on ollut 
myönteinen, työllisyyteen liittyvä suuntaus 
on entistä haastavampi;

Or. en

Tarkistus 24
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu 
nopeasti (ks. liite 1);

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu 
nopeasti, opintonsa keskeyttäneisiin ja 
korkea-asteen koulutukseen 
osallistumiseen liittyviä tavoitteita lukuun 
ottamatta (ks. liite 1);

Or. en

Tarkistus 25
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu
nopeasti (ks. liite 1);

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat 
tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa 
edistyminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa on hidastunut 
nopeasti (ks. liite 1) ja että tärkeimmät 
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taloudelliset indikaattorit osoittavat nyt 
ylöspäin mutta sosiaaliset indikaattorit 
eivät vielä;

Or. en

Tarkistus 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. toteaa, että ohjelmamaissa 
toteutetuissa troikan toimissa on ilmennyt
vakavaa demokratiavajetta, kansalaiset 
ovat tosiasiallisesti joutuneet vaaleilla 
valitsemattomien, ilman 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
toimivien elinten taloudellisen kiristyksen 
ja sanelun kohteeksi; 

Or. en

Tarkistus 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. toteaa, että näiden maiden pitkän 
aikavälin talousnäkymät ovat 
kohentumassa; katsoo, että tämän avulla 
olisi aloitettava uusien työpaikkojen 
luominen näissä talouksissa ja 
käännettävä vähenevän työllisyyden 
suunta;

Or. en
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Tarkistus 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H a. toteaa, että rahoitustuen ehtona 
olevissa toimissa ei ole ainoastaan 
suurelta osin epäonnistuttu siinä, että 
komission ensisijaiset tavoitteet, eli 
julkisen talouden kestävyyden 
saavuttaminen, rahoitusvakaus ja 
kilpailukyvyn palauttaminen, ovat jääneet 
toteutumatta, vaan niillä on myös 
aiheutettu merkittävää haittaa 
ympäristönsuojelun ja terveydenhuollon 
kaltaisilla aloilla ennen kriisiä 
saavutetulle edistykselle;

Or. en

Tarkistus 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H b. toteaa, että ”menestystarinalla”, joka 
liittyy Irlannin ohjelmasta irtautumiseen, 
on ollut hyvin vähän tekemistä ihmisten 
elämään liittyvien todellisten saavutusten 
kanssa; toteaa, että tämä tarina on 
pääosin tyhjiä sanoja, joiden 
tarkoituksena on tukea Irlannin 
hallituksen politiikkaa ja käyttää Irlantia 
esimerkkinä, jonka avulla 
Etelä-Euroopan työntekijät pakotetaan 
hyväksymään lisää säästötoimenpiteitä;
toteaa, että Irlannin nettomääräinen 
maastamuuttoaste on itse asiassa 
jäsenvaltioiden korkein, 
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BKT:stä laskettuna investointien osuus on 
Irlannissa 10,6 prosenttia, joka on EU:n 
alhaisin keskiarvon ollessa 20 prosenttia, 
Irlannilla on BKT:stä laskettuna edelleen 
kestämätön 125 prosentin velkasuhde ja 
henkilökohtainen kulutus on laskenut 
12 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

H c. toteaa, että Troikan ja Irlannin 
hallituksen vaatimuksista huolimatta 
Irlanti ei ole saavuttanut ”taloudellista 
suvereniteettia” ohjelmasta irtautumisen 
jälkeen; toteaa, että lisäksi Irlanti on 
EU:n ”talouspoliittisen ohjauksen” 
alainen kaikkien muiden EU-maiden 
tavoin ja että siihen sovelletaan edelleen 
IMF:n ja komission ”ohjelman jälkeistä 
valvontaa”, johon sisältyvät viralliset 
tarkastukset ja valtuudet määrätä lisää 
säästötoimenpiteitä; toteaa, että sama 
pätee muihin maihin, kun ne irtautuvat 
ohjelmista;

Or. en

Tarkistus 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
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(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
kansallisten hallitusten kanssa 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 32
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

1. panee merkille, että aivan ilmeisesti 
ilman talouden sopeuttamisohjelmia 
kriisin sosiaaliset vaikutukset olisivat 
olleet paljon nykyisiä pahempia ja että 
EU:n toimielimet (EKP, komissio ja 
euroryhmä) ovat yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista 
verrattuna vaikutuksiin ilman 
sopeuttamisohjelmia;

Or. fi

Tarkistus 33
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) osallistuvat 
täysimääräisesti talouden 
sopeuttamisohjelmien laatimiseen;

Or. pt
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Tarkistus 34
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista;

Or. es

Tarkistus 35
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

1. panee merkille, että lopullisten 
päätösten tekemisestä vastuussa olevat 
instituutiot ovat euroryhmä, IMF ja 
asianomaiset jäsenvaltiot; toteaa, että 
nämä päätökset ovat perustuneet IMF:n, 
komission ja EKP:n asiantuntemukseen;

Or. en

Tarkistus 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU:n toimielimet 1. panee merkille, että EU:n toimielimet 
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(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin 
myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

(EKP, komissio ja euroryhmä) ovat 
yhteisvastuussa talouden 
sopeuttamisohjelmien ehdoista;

Or. en

Tarkistus 37
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että huolimatta tarpeesta 
varmistaa julkisen talouden kestävyys 
Euroopan unionin on ponnisteltava 
varmistaakseen kansalaistensa 
asianmukainen sosiaalinen suojelu;

Or. es

Tarkistus 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta;

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta; toteaa, että Euroopan 
parlamentti tuki samanlaisia 
uusliberalistisia säästötoimenpiteitä 
esimerkiksi hyväksymällä muiden muassa 
budjettikuripaketin, talouspolitiikan 
ohjauspaketin tai talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson;
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Or. en

Tarkistus 39
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta;

2. pitää valitettavana, että oikeusperustaa 
ei ole ja että tämä on aiheuttanut sen, että 
parlamentti on syrjäytetty kaikista 
hankkeen vaiheista: valmisteluvaiheesta, 
valtuuksien määrittämisestä sekä ohjelmien 
ja niihin liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta;

Or. pt

Tarkistus 40
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten
seurannasta;

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty ohjelmien kaikista 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden vaikutuksen 
seurannasta;

Or. en
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Tarkistus 41
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta;

2. pitää valitettavana, että parlamentti on 
täysin syrjäytetty kaikista hankkeen 
vaiheista: valmisteluvaiheesta, valtuuksien 
määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin 
liittyvien toimenpiteiden tulosten 
seurannasta; pitää valitettavana, että koko 
menettely ei ole voinut perustua 
perussopimukseen oikeusperustan 
puuttumisen vuoksi ja että sen vuoksi on 
pitänyt valita hallitusten välinen 
lähestymistapa, jonka mukaisesti 
parlamentille ei anneta roolia;

Or. en

Tarkistus 42
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on 
suunniteltu arvioimatta lainkaan niiden 
seurauksia vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että merkittävistä 
sosiaalisista vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja neuvoa-
antavia elimiä, erityisesti Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja alueiden 

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on 
suunniteltu arvioimatta riittävästi niiden 
seurauksia vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että merkittävistä 
sosiaalisista vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja 
neuvoa-antavia elimiä, erityisesti Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja 
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komiteaa (AK) ei ole kuultu; alueiden komiteaa (AK) ei ole kuultu;

Or. fi

Tarkistus 43
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on 
suunniteltu arvioimatta lainkaan niiden 
seurauksia vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että merkittävistä 
sosiaalisista vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja neuvoa-
antavia elimiä, erityisesti Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja alueiden 
komiteaa (AK) ei ole kuultu;

3. suhtautuu kielteisesti siihen, että 
ohjelmat on suunniteltu arvioimatta 
lainkaan niiden seurauksia 
vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että merkittävistä 
sosiaalisista vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja 
neuvoa-antavia elimiä, erityisesti Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja 
alueiden komiteaa (AK) ei ole kuultu;

Or. pt

Tarkistus 44
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on 
suunniteltu arvioimatta lainkaan niiden 
seurauksia vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on 
suunniteltu arvioimatta lainkaan niiden 
seurauksia vaikutustenarviointien avulla tai 
koordinoimatta toimia työllisyys- ja 
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sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että merkittävistä 
sosiaalisista vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja neuvoa-
antavia elimiä, erityisesti Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja alueiden 
komiteaa (AK) ei ole kuultu;

sosiaaliasioiden valiokunnan, sosiaalisen 
suojelun komitean, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) tai 
työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää 
valitettavana myös sitä, että ILO:a ei ole 
kuultu ja että merkittävistä sosiaalisista 
vaikutuksista huolimatta 
perussopimuksella perustettuja 
neuvoa-antavia elimiä, erityisesti Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja 
alueiden komiteaa (AK) ei ole kuultu;

Or. en

Tarkistus 45
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) tuomitsee sen, että useat troikan 
toimenpideohjelmien määräykset ja 
niiden mukaisesti toteutetut toimenpiteet 
eivät vastaa johdanto-osan B ja 
E kappaleissa esitettyjä perussopimuksen 
periaatteita, ja on erityisen huolestunut 
palkkoja ja työehtosopimusjärjestelmiä 
koskevista toimenpiteistä; pitää 
valitettavana, että komissio ei ole tässä 
suhteessa onnistunut toimimaan 
perussopimuksen valvojana;

Or. en
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Tarkistus 46
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(2) tuomitsee sen, että troikan 
alaisuudessa toteutetuissa toimenpiteissä 
on menty paljon pidemmälle tapauksissa, 
joissa työmarkkinaosapuolet ovat päässeet 
yhteiseen sopimukseen, ja näin ollen 
niissä ei ole noudatettu 
työmarkkinaosapuolten saavuttamaa 
tasapainoa palkkoja koskevien 
toimenpiteiden ja/tai 
työmarkkinauudistuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 47
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että vuodesta 2008 lähtien 
EU:ssa on vallinnut ennennäkemätön 
talous- ja rahoituskriisi;

Or. pt

Tarkistus 48
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että rahoitustuelle 
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asetetut ehdot ovat uhanneet EU:n 
sosiaalisia tavoitteita ja romahduttaneet 
ne useista seuraavanlaisista syistä:

– vaikka ohjelmilla on tietty kesto, monet 
näihin ohjelmiin perustuvat toimenpiteet 
ovat luonteeltaan pysyviä

– toimenpiteet ovat erityisen raskaita ja 
suhteettomia

– rajoitusten laajuuden, intensiteetin ja 
keston välinen suhde ei ole kohtuullinen 
eikä niiden taloudellista vaikutusta voi 
mitata

– ohjelmissa ei ole kiinnitetty huomiota 
rajat ylittäviin heijastusvaikutuksiin, ja ne 
heikentävät olosuhteita laajemmalla 
euroalueella

– toimenpiteisiin ei liitetä muita 
heikommassa asemassa olevia ryhmiä 
koskevia tarpeellisia toimenpiteitä ja 
takeita, minkä vuoksi tavallisten ihmisten 
on kannettava suhteettoman suuri osuus 
säästötoimenpiteiden aiheuttamista 
rasitteista;

Or. en

Tarkistus 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että 
toimenpiteiden oikeudenmukainen 
jakaumavaikutus ei ole ollut 
sopeuttamisohjelmien ensisijaisten 
tavoitteiden joukossa;

Or. en
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Tarkistus 50
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää valitettavana, että ohjelmissa on 
keskitytty ainoastaan 
työmarkkinauudistuksiin ja 
säästötoimenpiteisiin, joilla pyritään 
palauttamaan kilpailukyky 
minimipalkkojen leikkausten, 
työehtosopimusneuvottelujen 
hajauttamisen, sosiaalietuuksien 
leikkausten, entistä kevyemmän 
työmarkkinoiden sääntelyn ja rajoitetuilla 
toimilla ylijäämäisissä maissa, eikä oteta 
huomioon innovoinnin ja investointien 
merkitystä eikä ennakoida 
asianmukaisesti ikäviä vaikutuksia, jotka 
näillä toimenpiteillä on 
työllisyysasteeseen;

Or. en

Tarkistus 51
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että Euroopan unioni oli 
valmistautunut heikosti ja huonoin 
välinein torjumaan ilmenneitä ongelmia 
ja erityisesti talous- ja rahaliiton valtavaa 
julkisen talouden velkakriisiä; 

Or. pt
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Tarkistus 52
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee merkille, että eurooppalaisten 
instituutioiden ja rahoitusmekanismien 
puuttuessa ne ollut pakko improvisoida, 
mikä on johtanut yhteisön menetelmän 
ulkopuolisiin taloudellisiin ja 
institutionaalisiin sopimuksiin sekä 
epäjohdonmukaisuuksiin ja 
eturistiriitoihin, mutta tuomitsee sen, että 
komissio on toiminut vain lainanantajana 
ja unohtanut pääasiallisen roolinsa 
perussopimusten valvojana; toteaa, että 
samalla tavoin Euroopan keskuspankki 
on selvästi tehnyt päätöksiä, jotka ovat sen 
valtuuksien ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 53
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää valitettavana, että komission 
vetoomuksista huolimatta kauden 
2007–2013 rahoituskehyksestä jääneitä 
EU:n varoja ei ole otettu ajoissa käyttöön 
kriisin tai sen taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten torjumiseksi;

Or. pt
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Tarkistus 54
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. muistuttaa, että maailmanlaajuinen 
talous- ja rahoituskriisi on osoittanut 
kyseisten neljän maan julkisen talouden 
haavoittuvuuden ja pahentanut sitä; 

Or. pt

Tarkistus 55
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että perussopimuksen 
mukaisesti julkisen talouden 
vakauttamisen olisi oltava keino tukea 
talouskasvua ja työllisyyttä eikä päämäärä 
sinänsä; pitää valitettavana, että kasvua 
ja työllisyyttä koskevaa ohjelmaa ei ole 
sisällytetty asianmukaisesti 
finanssipoliittiseen sopimukseen, jotta 
kasvusta ja työllisyydestä tehtäisiin 
tasavertaisesti keskeisiä tavoitteita 
julkisen talouden vakauttamisen ja 
julkisen velan hoitamisen kanssa;

Or. pt
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Tarkistus 56
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. palauttaa mieliin, että tilanne on 
edellyttänyt välittömiä vastatoimia ja että 
toimista pidättymisellä olisi ollut vakavia 
vaikutuksia ja että vaihtoehtojen puute on 
saanut kyseiset neljä maata pyytämään 
rahoitustukea, jonka avulla ne ovat 
voineet välttää vararikon; 

Or. pt

Tarkistus 57
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. korostaa, että sopeuttamisohjelmien 
täytäntöönpanolle asetettu lyhyt 
määräaika ja tukea saavien 
jäsenvaltioiden talouksien 
ominaispiirteiden riittämätön huomioon 
ottaminen ovat olleet näiden maiden 
sosiaalisen tilanteen heikkenemisen 
pääasiallisia syitä; 

Or. pt
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Tarkistus 58
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. pitää valitettavana, että näiden 
maiden taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen heikkenemistä ennen kriisiä ei 
havaittu ajoissa, jotta olisi voitu toteuttaa 
toimenpiteitä sosiaalisten seurausten 
lieventämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 59
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin ja sen vuoksi asiaankuuluvia 
EU:n ja näiden neljän maan toimenpiteitä 
olisi tarkasteltava uudelleen ja 
mukautettava, jotta voidaan vastata 
yhteiskunnan tarpeisiin ja varmistaa 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus; painottaa,
että vaikutukset aktiivisuusasteeseen, 
erityisesti sosiaaliturvan ja 
eläkejärjestelmien kestävyyden kannalta, 
ovat sitäkin vakavampia, koska kuilu 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
todellisuuden välillä kasvaa nopeasti yhä 
laajemmaksi;

Or. en
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Tarkistus 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

4. panee merkille, että uusliberalisiset 
säästöohjelmat ovat näissä neljässä 
valtiossa pahentaneet rakenteellista 
kapitalismin kriisiä ja johtaneet 
dramaattisiin työttömyysasteisiin, 
ennätyksellisen suuriin työpaikkojen 
menetyksiin ja heikkeneviin työoloihin; 
painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. en

Tarkistus 61
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 

4. panee merkille, että talouskriisi ja sen 
korjaamiseksi välttämättömiksi katsotut 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
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välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi; -strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. fi

Tarkistus 62
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen 
suuriin työpaikkojen menetyksiin ja 
heikkeneviin työoloihin; painottaa, että 
vaikutukset aktiivisuusasteeseen, 
erityisesti sosiaaliturvan ja 
eläkejärjestelmien kestävyyden kannalta, 
ovat sitäkin vakavampia, koska kuilu
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja
todellisuuden välillä kasvaa nopeasti yhä 
laajemmaksi;

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka on näissä neljässä 
valtiossa lisännyt työttömyyttä ja 
menetettyjen työpaikkojen määrää ja 
heikentänyt työoloja; painottaa, että 
vaikutukset työllisyysasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden ja todellisuuden välisen kuilun 
vuoksi;

Or. pt

Tarkistus 63
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 

4. panee merkille, että äärimmäisen vaikea 
tilanne näissä neljässä valtiossa on 
johtaunut dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
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työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. es

Tarkistus 64
Emer Costello

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa lisänneet kohtuuttoman korkeaa 
työttömyyttä ja johtaneet ennätyksellisen 
suuriin työpaikkojen menetyksiin ja 
tehneet työoloista entistä epävakaampia; 
painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti suhteessa 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyteen, ovat sitäkin vakavampia, 
koska kuilu Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden ja todellisuuden välillä kasvaa 
nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. en

Tarkistus 65
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 4. panee merkille, että talouskriisi sekä 



AM\1015492FI.doc 37/135 PE526.372v01-00

FI

sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet kohonneisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian joidenkin tavoitteiden ja 
todellisuuden välillä kasvaa nopeasti yhä 
laajemmaksi;

Or. en

Tarkistus 66
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen
suuriin työpaikkojen menetyksiin ja
heikkeneviin työoloihin; painottaa, että 
vaikutukset aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

4. pane merkille dramaattiset 
työttömyysasteet, ennätyksellisen suuret 
työpaikkojen menetykset ja heikkenevät 
työolot; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. en
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Tarkistus 67
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

4. panee merkille, että 
sopeuttamispolitiikka ja 
rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin 
työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin 
työpaikkojen menetyksiin, 
pitkäaikaistyöttömien lukumäärän 
kohtuuttomaan kasvuun ja heikkeneviin 
työoloihin; painottaa, että vaikutukset 
aktiivisuusasteeseen, erityisesti 
sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien 
kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden ja todellisuuden 
välillä kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

Or. en

Tarkistus 68
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että kriisi on tuonut 
korostetusti esiin entistä suuremman 
makrotalouden epätasapainon joissakin 
jäsenvaltioissa ja että sen vuoksi on 
selvästi tarpeen aloittaa rakenteelliset 
muutokset ja uudistukset 
tapauskohtaisesti ja kiinnitettävä erityistä 
huomiota yhteiskunnan haavoittuvimpiin 
ryhmiin sosiaalista yhteenkuuluvuuta ja 
työllisyyttä tukevan kasvun 
aikaansaamiseksi;
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Or. el

Tarkistus 69
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että Eurostatin tietojen 
mukaan Portugalin työttömyysaste laski 
marraskuussa 2013 yhdeksän perättäisen 
kuukauden aikana 15,5 prosenttiin;

Or. pt

Tarkistus 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee huolestuneena merkille, että 
troikat ovat velvoittaneet tekemään yleisiä 
leikkauksia julkishallinnon työntekijöiden 
palkkoihin (ja poistamaan myös 
lomarahat ja joulubonukset) ja 
eläkkeisiin sekä työttömyyskorvauksen ja 
sairauspäivärahan kaltaisiin 
sosiaalietuuksiin ja tukiin sekä 
pidentämään työaikaa ja tehostamaan 
työntekijöiden hyväksikäyttöä; korostaa, 
että Portugalissa palkat ovat 
todellisuudessa alentuneet lähes 
9 prosenttia; korostaa, että 
pelastustoimien kohteeksi joutuneissa 
maissa satoja tuhansia julkisen sektorin 
työpaikkoja on lakkautettu ja 
työlainsäädäntöä on muutettu siten, että 
irtisanominen on entistä helpompaa ja 
halvempaa;
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Or. pt

Tarkistus 71
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että siitä huolimatta, että 
julkisen talouden vakiinnuttamistoimien 
seurauksena työpaikkoja syntyy vasta 
viimeiseksi, kyseisten neljän maan on 
ponnisteltava tarvittavien suotuisten 
olosuhteiden luomiseksi, jotta yritykset ja 
erityisesti pk-yritykset voivat kehittää 
toimintaansa kestävästi pitkällä 
aikavälillä; 

Or. es

Tarkistus 72
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että odotukset 
paluusta kasvuun ja työpaikkoja 
synnyttävään tilanteeseen hyödyntämällä 
sisäistä devalvaatiota, joka palauttaa 
kilpailukyvyn, eivät ole toteutuneet, ja 
korostaa, että tämän on aiheuttanut 
kriisin rakenteellisen luonteen sekä 
kotimaisen kysynnän, investointien ja 
reaalitaloutta tukevan luotonannon 
ylläpitämisen merkityksen aliarvioiminen;
korostaa, että säästötoimien 
myötäsyklinen luonne ja se, että niitä ei 
ole tuettu samanaikaisesti huolehtimalla 
kasvusta ja työpaikkojen luomisesta, ovat 
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johtaneet kasvun ja työllisyyden 
huomattavaan supistumiseen;

Or. en

Tarkistus 73
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että työmarkkinoiden 
uudistukset ovat herättäneet yleisön 
keskuudessa voimakkaita kielteisiä 
reaktioita, jotka johtuvat 
työmarkkinavuoropuhelun sekä teknisen 
ja poliittisen legitimiteetin puuttesta 
uudistuksen eri osissa ja sellaisen 
johdonmukaisen eurooppalaisen vision 
täydellisestä puutteesta, jolla ohjelmiin 
olisi sisällytetty keskipitkän ja pitkän 
aikavälin huolenaiheet;

Or. en

Tarkistus 74
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että toisaalta kaikkia 
jäsenvaltioita koskevan saman ratkaisun 
hyväksyminen ottamatta huomioon 
yksittäisiä olosuhteita ja toisaalta 
talouden sopeuttamistoimien hyvin lyhyt 
täytäntöönpanoaika ovat vaikeuttaneet 
yhteiskunnan ja liiketoimintasektorin 
mukautumista työllisyyteen ja 
reaalitalouteen, mikaä heikentää 
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sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

Or. el

Tarkistus 75
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee huolestuneena merkille 
miesten ja naisten välisen palkkakuilun 
kapenemisen pysähtymisen 
sopeutusohjelmia läpikäyvissä maissa, 
joiden erot ovat EU:n keskiarvon 
yläpuolella; korostaa, että palkkaerot ja 
naisten työllisyysasteen aleneminen 
edellyttävät entistä suurempaa huomiota 
sopeutusohjelmia läpikäyvissä 
jäsenvaltioissa; 

Or. pt

Tarkistus 76
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. panee merkille, että korkea 
työttömyysaste ja alityöllisyys yhdessä 
talouden sopeuttamisohjelmien mukaisten 
julkisen ja yksityisen sektorin palkkojen 
leikkausten kanssa heikentävät 
eläkejärjestelmien kestävyyttä ja 
riittävyyttä pienenevien 
vakuutusmaksujen ja sosiaaliturvan 
rahoituksen puutteiden vuoksi;

Or. el
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Tarkistus 77
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa, että pk-yritysten mittava 
katoaminen on yksi tärkeimmistä 
työpaikkojen häviämisen syistä ja suurin 
tulevaa elpymistä koskeva uhka, koska 
viennin mahdollinen paraneminen ei 
korvaa varallisuuden ja tulevien 
työpaikkojen menettämistä; toteaa, että 
sopeuttamistoimissa ei ole otettu 
huomioon strategisia aloja, joita olisi 
pitänyt suojella tulevan kasvun ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
säilyttämiseksi; toteaa, että tämä on 
johtanut huomattaviin työpaikkojen 
menetyksiin sellaisilla strategisilla aloilla 
kuten teollisuus tai T+K+I, millä on 
dramaattisia seurauksia sellaisille 
perustavaa laatua oleville julkisille 
sektoreille kuin terveydenhuolto, koulutus 
ja sosiaalipalvelut;

Or. en

Tarkistus 78
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. panee huolestuneena merkille 
tehokkaan toiminnan puutteen niissä 
jäsenvaltioissa, jotka panevat täytäntöön 
talouden sopeuttamisohjelmia, joilla 
torjutaan veronkiertoa, veropetoksia ja 
harmaata taloutta, koska näiden 
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seurauksena tulovero on liian korkea, 
sosiaaliturvajärjestelmät heikkenevät ja 
sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy;

Or. el

Tarkistus 79
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia, tai 
Kyproksessa, jossa se on noin 
26,4 prosenttia; pitää valitettavana, että 
nekin, jotka löytävät työpaikan, joutuvat 
usein työskentelemään epävarmoissa 
oloissa tai osa-aikaisesti, minkä vuoksi 
itsenäisen elämän eläminen on vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 

5. pitää valitettavana, että korkeimmasta 
työttömyysasteesta kärsivät nuoret ja että 
tilanne on varsin tuhoisa Kreikassa, jossa 
työttömyysaste on yli 50 prosenttia, ja 
Portugalissa ja Irlannissa, joissa se ylittää 
30 prosenttia; pitää valitettavana, että 
nekin, jotka löytävät työpaikan, joutuvat 
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työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

usein työskentelemään epävarmoissa 
oloissa tai osa-aikaisesti, ja toteaa, että 
aikuisten työntekijöiden 13 prosenttiin 
verrattuna 43 prosentilla nuorista 
työntekijöistä on osa-aikainen 
työsopimus, minkä vuoksi itsenäisen 
elämän eläminen on vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 81
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; panee 
merkille, että työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan yhteensopimattomuuden aste 
on kasvanut ja että sen vuoksi menetetään 
innovatiivisia ja asiantuntevia resursseja, 
mikä vaikuttaa tuotantoon ja sen kautta 
kasvuun; pitää valitettavana, että nekin, 
jotka löytävät työpaikan, joutuvat usein 
työskentelemään epävarmoissa oloissa tai 
osa-aikaisesti, minkä vuoksi itsenäisen 
elämän eläminen on vaikeaa;

Or. el
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Tarkistus 82
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin vakava 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia, mikä on 
erityisen vakavaa; pitää valitettavana, että 
nekin nuoret, jotka löytävät työpaikan, 
joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

Or. pt

Tarkistus 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa; toteaa, että huomiota 
herättäneeseen Portugalin 
nuorisotyöttömyysasteen vähenemiseen 
(36 prosenttia vuoden 2013 kolmannella 
neljäteasellä) on vaikuttanut nuorten 
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maastamuuttajien määrän kasvu sekä 
epävarmoja työsopimuksia koskevat 
aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet; 

Or. pt

Tarkistus 84
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
voi olla vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 85
Emer Costello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylitti 30 prosenttia vuonna 2012; 
pitää valitettavana, että nekin, jotka 
löytävät työpaikan, joutuvat usein 
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epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

työskentelemään epävarmoissa oloissa tai 
osa-aikaisesti, minkä vuoksi itsenäisen 
elämän eläminen on vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 86
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa ja Irlannissa, 
joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

5. panee huolestuneena merkille, että 
korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät 
nuoret ja että tilanne on varsin tuhoisa 
Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 
50 prosenttia, ja Portugalissa, jossa se
ylittää 30 prosenttia, ja Irlannissa, jossa se 
ylittää 25 prosenttia; panee lisäksi 
merkille, että luvut ovat pysyneet samoina 
viisi vuotta kestäneen kriisin aikana; pitää 
valitettavana, että nekin, jotka löytävät 
työpaikan, joutuvat usein työskentelemään 
epävarmoissa oloissa tai osa-aikaisesti, 
minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen 
on vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että budjettileikkauksista, 
yksityistämisistä ja julkisiin palveluihin 
tehtävien investointien puutteesta johtuva 
elinkustannusten jyrkkä nousu on myös 
tehnyt nuorten kannalta entistä 
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vaikeammaksi löytää tarvittavat 
taloudelliset mahdollisuudet elää 
perheistään riippumattomasti; korostaa, 
että tarvitaan mittavia investointeja 
julkisiin palveluihin, jotta nuorten 
itsenäisestä elämästä tulee todella 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 88
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että Portugalissa 
täytäntöön pantavat suunnitelmat, 
aktiivinen työllisyyspolitiikka mukaan 
luettuna, ovat osoittautuneet tehokkaiksi, 
ja että nuorisotyöttömyysaste on laskussa;

Or. pt

Tarkistus 89
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, 
että korkean työttömyysasteen ja 
pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi suuri osa 
työttömistä ja heistä riippuvaisista 
henkilöistä on menettänyt 
sairausvakuutusturvansa ja että sellaisten 
kotitalouksien määrä, joiden on pakko 
tulla toimeen niukoilla tuloilla tai ilman 
minkäänlaisia tuloja, on lisääntynyt, mikä 
lisää äärimmäisen köyhyyden tai 
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sosiaalisen syrjäytymisen riskiä, jota 
kuvastaa äärimmäisessä köyhyydessä 
elävien henkilöiden ja kodittomien 
lukumäärän kasvu sekä 
perushyödykkeiden ja -palvelujen 
saatavuuden puute erityisesti talouden 
sopeuttamisohjelmien mukaisesti käyttöön 
otettujen mittavien hyvinvointirajoitusten 
vuoksi;

Or. el

Tarkistus 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää kohtuuttomana joissakin näistä 
neljästä maasta tehtyä päätöstä korottaa 
työntekijöiden sosiaaliturvamaksuja 
samalla kun yritysten maksuosuuksia 
alennetaan, kun otetaan huomioon, että 
tämä merkitsee takaiskua entistä 
oikeudenmukaisemman tulonjaon 
kannalta ja vaarantaa kestävän julkisen 
sosiaaliturvajärjestelmän;

Or. pt

Tarkistus 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että tuloerojen kasvu 
ei ole haitallista ainoastaan 
yhteiskunnalle vaan myös taloudelle ja se 
voi haitata talouden elpymistä, minkä 
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vuoksi siihen on puututtava keskittymällä 
entistä enemmän erityisesti verotuksen ja 
hyvinvointijärjetelmien kautta 
tapahtuvaan tulojen uudelleenjakoon; 
katsoo, että pienten palkkojen ja 
toimeentulon epävarmuuden 
huolestuttavaan lisääntymiseen on 
puututtava;

Or. en

Tarkistus 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimmat ryhmät –
pitkäaikaistyöttömät, naiset, siirtotyöläiset 
ja vammaiset – ovat kärsineet eniten ja että 
työttömyysaste on näissä ryhmissä 
kansallista keskitasoa korkeampi;

6. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimmat ryhmät –
pitkäaikaistyöttömät, naiset, siirtotyöläiset 
ja vammaiset – ovat kärsineet eniten ja että 
työttömyysaste on näissä ryhmissä 
kansallista keskitasoa korkeampi; 
korostaa, että korkea työttömyysaste on 
lisännyt työoloihin kohdistuvaa painetta, 
työntekijät tuntevat epävarmuutta siitä, 
säilyvätkö heidän työpaikkansa tai onko 
olemassa vaihtoehtoja, he ovat entistä 
alttiimpiä ja herkempiä väkivallalle, 
kiusaamiselle ja seksuaaliselle 
ahdistelulle, heitä määrätään useisiin 
tehtäviin – heidän on hoidettava useita 
tehtäviä, joihin he eivät sovellu – ja 
joukkoirtisanomisten myötä heille kertyy 
tehtäviä, joita ennen hoitivat toiset 
työntekijät;

Or. pt
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Tarkistus 93
Emer Costello

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimmat ryhmät –
pitkäaikaistyöttömät, naiset, siirtotyöläiset 
ja vammaiset – ovat kärsineet eniten ja että 
työttömyysaste on näissä ryhmissä 
kansallista keskitasoa korkeampi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 94
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimmat ryhmät –
pitkäaikaistyöttömät, naiset, siirtotyöläiset 
ja vammaiset – ovat kärsineet eniten ja että 
työttömyysaste on näissä ryhmissä 
kansallista keskitasoa korkeampi;

6. panee merkille, että kaikkein 
haavoittuvimmat ryhmät –
pitkäaikaistyöttömät, hoitajat, naiset, 
siirtotyöläiset ja vammaiset – ovat 
kärsineet eniten ja että työttömyysaste on 
näissä ryhmissä kansallista keskitasoa 
korkeampi;

Or. en

Tarkistus 95
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille naisten ja iäkkäiden 
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työntekijöiden 
pitkäaikaistyöttömyysasteen 
huolestuttavan kasvun sekä muut 
vaikeudet, joita nämä työntekijät 
kohtaavat palatessaan työmarkkinoille, 
kun talous lopulta elpyy; varoittaa, että 
nämä työntekijät eivät saa 
ansaitsemaansa huomiota;

Or. en

Tarkistus 96
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä; korostaa, että 
aivovuoden pitkän aikavälin vaikutus 
vaarantaa tulevan kehityksen ja se on 
erityisen haitallista sosiaaliselle suojelulle 
ja eläkejärjestelmille;

Or. en
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Tarkistus 97
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei 
puututa, nämä valtavat eroavuudet 
erityisesti nuoremman sukupolven osalta 
saavat aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

7. varoittaa, että jos taloustilannetta ei 
saada soputtamisohjelmilla korjatuksi, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. fi

Tarkistus 98
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen, 
joilla on merkittäviä vaikutuksia maiden 
kehitykseen ja niiden väestötasapainoon,
sekä lisäävät entisestään eroavuuksia 
toisaalta työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja 
toisaalta halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;
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Or. pt

Tarkistus 99
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta voivat 
saada aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. pt

Tarkistus 100
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen
sekä lisäävät entisestään eroavuuksia 
toisaalta työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja 
toisaalta halpaa työvoimaa tarjoavien 

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat laajamittaisen muuttoliikkeen 
sekä lisäävät entisestään eroavuuksia 
jäsenvaltioiden välillä;
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jäsenvaltioiden välillä;

Or. es

Tarkistus 101
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen
sekä lisäävät entisestään eroavuuksia 
toisaalta työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja 
toisaalta halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
pahentavat aivovuodon vaikutuksia sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 
työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 102
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat 
aikaan rakenteellisen vaurion 
työmarkkinoilla näissä neljässä valtiossa, 
rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, 
aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä 
lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta 

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, 
nämä valtavat eroavuudet erityisesti 
nuoremman sukupolven osalta saavat
pitkällä aikavälillä aikaan rakenteellisen 
vaurion työmarkkinoilla näissä neljässä 
valtiossa, rajoittavat niiden 
elpymisvalmiuksia, aiheuttavat valtavia 
pakkomuuttoja merkittävine 
aivovuotovaikutuksineen sekä lisäävät 
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työtä tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

entisestään eroavuuksia toisaalta työtä 
tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta 
halpaa työvoimaa tarjoavien 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 103
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. on syvästi huolissaan siitä, että 
työpaikkojen katoamisen lisäksi 
merkittävää puutetta on laadukkaasta 
työvoimasta, mikä johtuu työelämän 
perusnormeihin liittyväst epävarmuudesta 
ja niiden heikentymisestä, ja toteaa, että 
osa-aikaisten ja tilapäisten työsopimusten 
määrä, palkaton harjoittelu ja 
oppisopimukset, näennäinen itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimiminen sekä 
harmaan talouden toiminta ovat 
lisääntyneet; panee lisäksi merkille, että 
työolot ovat myös heikentyneet 
merkittävästi työajan pidentämisen tai 
työpaikan työterveys- ja turvallisuusolojen 
heikentämisen kaltaisten toimenpiteiden 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 104
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana sitä, että kaikissa 
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neljässä valtiossa sopeuttamisohjelmiin 
on sisällytetty palkkoja koskevia suoria 
toimenpiteitä huolimatta siitä, että 
minimipalkan asettaminen tai sen 
yhdenmukaistaminen ei kuulu Euroopan 
unionin toimivaltaan; panee merkille, että 
erityisesti Kreikassa 
sopeuttamisohjelmissa on määrätty 
leikkaamaan minimipalkkaa 
22 prosentilla ja 32 prosentilla alle 
25 vuotiaiden nuorten työntekijöiden
osalta;

Or. en

Tarkistus 105
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. varoittaa, että kriisi ja 
säästötoimenpiteet voivat lisätä 
aivovuotoa ja erittäin pätevän työvoiman 
maastamuuttoa sopeuttamistoimia 
läpikäyvistä maista1;
1 Vuonna 2012 pysyvien 
maastamuuttajien määrä kolminkertaistui 
Portugalissa 28 769 henkilöön korkeasti 
koulutettujen 20–24-vuotiaiden, 
25–29-vuotiaiden ja 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmissä.

Or. pt



AM\1015492FI.doc 59/135 PE526.372v01-00

FI

Tarkistus 106
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. ilmaisee huolestuneisuutensa 
ennusteista, joiden mukaisesti 
maastamuutto lisääntyy edelleen; 
korostaa, että pakollista maastamuuttoa 
koskeva ilmio on ollut vuosina 2012 ja 
2013 yksin Portugalin osalta sellainen, 
että maasta muuttaneiden kokonaismäärä 
oli yli 250 000; 

Or. pt

Tarkistus 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 -
strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa 
mieleen, että viimeisten neljän vuoden 
aikana neljässä valtiossa on menetetty 
kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 
15:tä prosenttia nykyisistä työpaikoista;

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 
- strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa 
mieleen, että viimeisten neljän vuoden 
aikana neljässä valtiossa on menetetty 
kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 
15:tä prosenttia nykyisistä työpaikoista; 
korostaa, etä uusien työpaikkojen on 
oltava laadukkaita työpaikkoja, joissa 
palkka ja työolot ovat hyvät ja 
ammattiyhdistysoikeudet täysimääräisiä, 
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jotta työpaikka takaa työntekijälle ja 
erityisesti nuorelle työntekijälle 
ihmisarvoisen elämän;

Or. en

Tarkistus 108
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 -
strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa 
mieleen, että viimeisten neljän vuoden 
aikana neljässä valtiossa on menetetty 
kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 
15:tä prosenttia nykyisistä työpaikoista;

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 
- strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; toteaa, että 
teollisten työpaikkojen väheneminen on 
ollut ongelma jo pitkään ennen 
talouskriisiä ja palauttaa mieleen, että 
viimeisten neljän vuoden aikana neljässä 
valtiossa on menetetty kaksi miljoonaa 
työpaikkaa, mikä vastaa 15:tä prosenttia 
nykyisistä työpaikoista;

Or. fi

Tarkistus 109
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 - 8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 
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strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen 
nousun hidastuminen on sekoitettu
menetettyjen työpaikkojen palautumiseen; 
palauttaa mieleen, että viimeisten neljän 
vuoden aikana neljässä valtiossa on 
menetetty kaksi miljoonaa työpaikkaa, 
mikä vastaa 15:tä prosenttia nykyisistä 
työpaikoista;

- strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pyytää, että 
työttömyysasteen nousun hidastumista ei 
sekoiteta menetettyjen työpaikkojen 
palautumiseen; palauttaa mieleen, että 
viimeisten neljän vuoden aikana neljässä 
valtiossa on menetetty kaksi miljoonaa 
työpaikkaa, mikä vastaa 15:tä prosenttia 
nykyisistä työpaikoista;

Or. es

Tarkistus 110
Emer Costello

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 
-strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa 
mieleen, että viimeisten neljän vuoden 
aikana neljässä valtiossa on menetetty 
kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 
15:tä prosenttia nykyisistä työpaikoista;

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 
-strategiassa todetaan nimenomaan, että 
tärkein indikaattori on työllisyysaste, josta 
käyvät ilmi käytettävissä olevat inhimilliset 
ja taloudelliset resurssit taloudellisen ja 
sosiaalisen mallimme kestävyyden 
varmistamiseksi; pitää valitettavana, että 
työttömyysasteen nousun hidastuminen 
sekoitetaan menetettyjen työpaikkojen 
palautumiseen; palauttaa mieleen, että 
viimeisten neljän vuoden aikana neljässä 
valtiossa on menetetty kaksi miljoonaa 
työpaikkaa, mikä vastaa 15:tä prosenttia 
nykyisistä työpaikoista; pitää tässä 
suhteessa myönteisenä viimeisimpiä 
Irlannin lukuja, joiden mukaisesti 
työssäkäyvien lukumäärä on noussut 
3,2 prosenttia vuoden 2013 syyskuuhun 
mennessä;

Or. en
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Tarkistus 111
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 -
strategiassa todetaan nimenomaan, että 
luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, 
josta käyvät ilmi käytettävissä olevat 
inhimilliset ja taloudelliset resurssit 
taloudellisen ja sosiaalisen mallimme 
kestävyyden varmistamiseksi; pitää 
valitettavana, että työttömyysasteen nousun 
hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa 
mieleen, että viimeisten neljän vuoden 
aikana neljässä valtiossa on menetetty 
kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 
15:tä prosenttia nykyisistä työpaikoista;

8. palauttaa mieleen, että 
Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan 
nimenomaan, että luku, jota on seurattava, 
on työllisyysaste, josta käyvät ilmi 
käytettävissä olevat inhimilliset ja 
taloudelliset resurssit taloudellisen ja 
sosiaalisen mallimme kestävyyden 
varmistamiseksi; pitää valitettavana, että 
työttömyysasteen nousun hidastuminen on 
sekoitettu menetettyjen työpaikkojen 
palautumiseen ja että asianmukaisesti ei 
oteta huomioon sitä, että työttömyysasteen 
pieneneminen johtuu olennaisesti 
maastamuuton huomattavasta kasvusta ja 
siitä, että pitkäaikaistyöttömät luopuvat 
työn etsimisestä; palauttaa mieleen, että 
viimeisten neljän vuoden aikana neljässä 
valtiossa on menetetty kaksi miljoonaa 
työpaikkaa, mikä vastaa 15:tä prosenttia 
nykyisistä työpaikoista;

Or. pt

Tarkistus 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että täystyöllisyyden 
saavuttaminen edellyttää radikaalia 
irtiottoa uusliberalistisista politiikoista; 
katsoo, että olisi toteutettava radikaalisti 
erilaisia toimenpiteitä, työajan yleinen 
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lyhentäminen palkkaa pienentämättä, 
eläkeiän alentaminen sekä sosiaalisesti 
hyödyllisiin ja laadukkaisiin 
työpaikkoihin tehtäviä julkisia 
investointeja koskeva merkittävä 
suunnitelma mukaan luettuina; korostaa, 
että nämä toimenpiteet olisi toteutettava 
demokraattisesti suunnitellulla tavalla ja 
niitä olisi rahoitettava progressiivisella 
verotusjärjestelmällä, jonka tarkoituksena 
on saada superrikkaat ja suuryritykset 
maksamaan aiheuttamansa kriisin;

Or. en

Tarkistus 113
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa rakennerahastojen ja 
erityisesti ESR:n merkittävää roolia 
työpaikkojen luomisen avustamisessa;

Or. es

Tarkistus 114
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, että palkkojen 
merkittävä rooli kotimaisen kysynnän 
luomisessa tai vakiinnuttamisessa on 
jätetty huomiotta; on syvästi huolestunut 
ohjelmien vaikutuksesta 
minimipalkkoihin neljässä valtiossa, 
koska Irlannin oli alennettava 
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minimipalkkoja lähes 12 prosenttia, 
vaikka osuutta muutettiin myöhemmin, ja 
Kreikassa minimipalkkoja leikattiin 
radikaalisti 22 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 115
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. panee merkille, että talouden 
sopeuttamisohjelmat ovat edellyttäneet 
neljässä valtiossa palkkojen leikkauksia 
tai jäädyttämisiä julkisella sektorilla sekä 
julkisen sektorin työtarjousten 
uudistamatta jättämistä, jota on perusteltu 
uudistamistarpeella ja julkishallinnon 
tehokkuuden parantamisella mutta joka 
on itse asiassa johtanut kohtuuttoman 
korkeaan työttömyysasteeseen; 
muistuttaa, että vahva julkishallinto 
asettaa hyvät puitteet kasvulle, 
kilpailukyvylle ja sosiaaliselle suojelulle;

Or. en

Tarkistus 116
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, 
että Portugalissa ainoastaan yksityinen 
sektori ei ole heikentynyt vaan on 
osoittautunut vaikeaksi sijoittaa työttömiä 
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työntekijöitä muille sektoreille, ihmisistä 
on tulossa entistä turhautuneempia ja 
pitkäaikaistyöttömyys on nousussa;

Or. pt

Tarkistus 117
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. toteaa, että maahanmuuttoon, 
koulunkäynnin varhaiseen 
keskeyttämiseen ja sosiaalietuuksien 
entistä rajoitetumpiin 
käyttömahdollisuuksiin liittyvät ilmiöt 
laajentavat köyhyyden kirjoa; korostaa, 
että sopeuttamistoimenpiteitä läpikäyvissä 
maissa BKT:n aleneminen, julkisten ja 
yksityisten investointien väheneminen 
sekä T&K-investointien romahtaminen 
heikentävät BKT:n potentiaalia ja 
väistämättä luovat köyhyyttä pitkällä 
aikavälillä;

Or. pt

Tarkistus 118
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
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haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan; 
korostaa, että vakavat ja huolestuttavat 
ongelmat kohdistuvat peruskouluihin ja 
lukioihin Kreikassa ja Kyproksessa, joissa 
lapset kohtaavat nälänhädän painajaisen 
eivätkä valtiot pysty toteuttamaan 
tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä 
troikan määräämien säästötoimenpiteiden 
vuoksi ja siksi ilmenee sosiaalisia ja 
psykologisia ongelmia, jotka uhkaavat 
normaalia elämää, yhteiskunnan 
rakennetta ja EU:n yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on pöyristynyt siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

Or. en
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Tarkistus 120
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; pelkää, että 
talouskriisin suurin vaikutus kohdistuu 
lapsiköyhyyden torjuntaan;

Or. fi

Tarkistus 121
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että nämä toimenpiteet ovat johtaneet 
merkittävään todellisten sosiaalimenojen 
alenemiseen, jolla on suuri vaikutus 
yleensä köytyyteen ja erityisesti 
lapsiköyhyyteen;

Or. en
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Tarkistus 122
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa;

Or. es

Tarkistus 123
Emer Costello

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan ja 
että niitä on ollut vaikea sopeuttaa 
sosiaaliseen investointistrategiaan;

Or. en
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Tarkistus 124
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista tietyillä 
aloilla sen sijaan, että kansallisille 
hallituksille suodaan hieman joustovaraa 
päättää, missä säästöjä olisi tehtävä;

Or. en

Tarkistus 125
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien 
taloudellisen avun ehtoihin sisältyy 
suosituksia erityisistä leikkauksista 
köyhyyden torjunnan kannalta 
merkittävillä aloilla, kuten eläkkeissä, 
peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja 
lääkevalmisteissa, jotka koskevat kaikkein 
haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, 
että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu köyhyyden ja lapsiköyhyyden 
torjuntaan;

Or. en
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Tarkistus 126
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
2 väliotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Köyhyys Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen

Or. en

Tarkistus 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. palauttaa mieliin, että itsemurhaluvut 
ovat nousseet traagisesti ja jyrkästi 
erityisesti Kreikassa, jossa niiden 
arvioidaan nousseen 43 prosenttia 
vuosien 2008 ja 2011 välisenä aikana; 
korostaa, että asiantuntijat pitävät kriisiä 
ja säästötoimenpiteiden tuhoisia 
vaikutuksia yhtenä tärkeimmistä tähän 
nousuun johtaneista tekijöistä; 

Or. en

Tarkistus 128
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. ilmaisee huolensa siitä, että talouden 
sopeuttamissuunnitelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana kiinnitettiin 
riittämättömästi huomiota talouspolitiikan 
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työllisyysvaikutukseen tai sen sosiaalisiin 
vaikutuksiin ja että Kreikan tapauksessa 
työhypoteesi osoittautui perustuvan 
virheellisiin taloudellisiin 
kerrannaisvaikutuksiin, minkä vuoksi ei 
onnistuttu toimimaan ajoissa, jotta 
heikoimmassa asemassa olevia ja työssä 
käyviä olisi suojeltu köyhyydeltä ja 
sosiaaliseslta syrjäytymiseltä; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon sosiaaliset 
indikaattorit myös neuvotellessaan 
uudelleen taloudellisista 
sopeuttamisohjelmista ja korvatessaan 
kullekin jäsenvaltiolle suositeltuja 
talouden sopeuttamisohjelmia, jotta 
varmistetaan tarvittavat kasvun 
edellytykset sekä EU:n sosiaalisten 
perusperiaatteiden ja arvojen 
täysimääräinen noudattaminen; 

Or. el

Tarkistus 129
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että Portugalissa erityisesti 
heikoimmassa asemassa oleviin 
kohdistetaan aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa, jolla pyritään 
helpottamaan ryhmien pääsyä 
työmarkkinoille, ja että lokakuussa 
2011 käynnistettiin uusille toimenpiteille 
ja ratkaisuille tai jopa räätälöidyille 
ratkaisuille avoin sosiaalinen 
hätäohjelma, jolla väestön heikoimmassa 
asemassa olevia osia suojellaan talouden 
sopeuttamisen vaikutuksilta;

Or. en
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Tarkistus 130
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että lapsiköyhyyden 
torjumisen on edelleen oltava yksi 
tärkeimmistä tavoitteista, jotka 
jäsenvaltioiden on saavutettava, ja että 
julkisen talouden vakauttamispolitiikat 
eivät saa olla sen vastaisia;

Or. es

Tarkistus 131
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että siitä huolimatta, että 
komissio korostaa lokakuussa 
2013 julkaistussa EU Employment and 
Social Situation Quarterly Review 
-katsauksessa sosiaalisen suojelun 
menojen merkitystä turvana sosiaalisia 
riskejä vastaan, Kreikassa, Irlannissa ja 
Portugalissa sosiaalimenojen lasku oli 
EU:n suurin vuoden 2010 jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 132
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota tekemään 
johtopäätöksiä siitä, että ohjelmamaiden 
työmarkkinauudistuksilla ei ole onnistuttu 
torjumaan työmarkkinoiden 
kahtiajakautuneisuutta vaan ne ovat sen 
sijaan johtaneet entistä suurempaan 
työmarkkinoiden sisäpiiriläisten ja 
ulkopuolisten väliseen kuiluun;

Or. en

Tarkistus 133
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että toimenpiteet aiheuttavat 
vakavia ongelmia pienituloisille 
kotitalouksille ja saattavat ne 
köyhyysrajan alapuolelle, lisäävät 
eriarvoisuutta ja heikentävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta erityisesti 
suosittelemalla, että vähimmäiseläkkeet ja 
minimipalkat on määriteltävä 
köyhyysrajaa alhaisemmiksi; muistuttaa, 
että Euroopan neuvosto pitää näitä 
toimenpiteitä Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan vastaisina rikkomuksina ja 
että myös ILO on arvostellut niitä 
voimakkaasti yleissopimuksen 
nro 102 rikkomuksen takia; muistuttaa 
lisäksi, että ILO on esittänyt vakavia 
huolenaiheita säästötoimenpiteiden 
kumulatiivisista vaikutuksista 
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työntekijöiden tulotasoon, elintasoon ja 
palkkasuojaan;

Or. en

Tarkistus 134
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. on huolestunut siitä, että sosiaalinen 
ja taloudellinen (mikro- ja makrotason) 
tilanne näissä maissa lisää alueellisia ja 
maantieteellisiä eroja ja näin ollen 
heikentää EU:n ilmoittamaa tavoitetta 
voimistaa sen sisäistä alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. el

Tarkistus 135
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että uusia keski- ja 
työväenluokkaa koskevia köyhyyden 
muotoja ilmenee näissä neljässä valtiossa, 
joissa lainojen lyhentämiseen liittyvät 
ongelmat ja korkeat energian hinnat 
luovat energiaköyhyyttä ja lisäävät 
häätöjä ja kiinteistöjen ulosmittauksia;

Or. en
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Tarkistus 136
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. on syvästi huolissaan siitä, että 
kodittomuus ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytyminen lisääntyvät ohjelmamaissa;
muistuttaa, että tämä on perusoikeuksien 
loukkaus ja sillä on huomattavia kielteisiä 
yhteiskunnallisia ja asianomaisia 
henkilöitä koskevia vaikutuksia; korostaa, 
että kodittomien ihmisten parissa 
työskentelevien järjestöjen mukaan 
nousua on tapahtunut neljässä 
ohjelmamaassa, ertiyisesti Kreikassa, 
jossa kodittomien määrä on nousuut 
25 prosenttia vuosien 2009 ja 
2011 välisenä aikana ja se on saavuttanut 
20 000 henkilön määrän; korostaa lisäksi,
että neljässä valtiossa ruokaloissa 
aterioivien ihmisten määrä on noussut 
huomattavasti kuten koulussa aterioivien 
lasten, koska perheet eivät pysty 
takaamaan heille aamiaista tai lounasta;

Or. en

Tarkistus 137
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. huomauttaa, että kansainväliset 
järjestöt ja sosiaalialan järjestöt ovat 
varoittaneet uuden palkka-asteikon sekä 
luokittelu- ja irtisanomisjärjestelmän 
sukupuolten välisen kuilun vaikutuksista 
julkisella sektorilla; huomauttaa, että 
ILO on ilmaissut huolestuneisuutensa 
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uusien joustavien työllistämismuotojen 
suhteettomasta vaikutuksesta naisten 
palkkaan ja toteaa lisäksi, että ILO on 
pyytänyt hallituksia valvomaan 
säästötoimien vaikutuksia miesten ja 
naisten palkkaan yksityisellä sektorilla; 
korostaa, että Euroopan neuvoston 
mukaan Irlanti ei ole noudattanut 
tarkistetun perusoikeuskirjan määräyksiä, 
koska sen äitiysetuuksien taso on liian 
alhainen;

Or. en

Tarkistus 138
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja 
että nämä lisäävät köyhyyttä; panee lisäksi 
merkille, että komission kertomuksessa 
todettiin suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena;

10. panee merkille, että Eurostatin ja luvut 
ja erilaiset tutkimukset osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 Kreikassa, 
Irlannissa ja Kyproksessa ja vähentyneen 
Portugalissa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja 
että nämä lisäävät köyhyyttä; panee 
merkille, että Portugalissa köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
henkilöiden määrä on laskenut saman 
ajanjakson aikana; panee lisäksi merkille, 
että komission kertomuksessa todettiin 
suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena;

Or. pt
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Tarkistus 139
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, 
ja että nämä lisäävät köyhyyttä; panee 
lisäksi merkille, että komission 
kertomuksessa todettiin suhteellisen paljon 
työssäkäyvien köyhyyttä, koska 
minimipalkkoja on leikattu tai ne on 
jäädytetty säästötoimenpiteiden 
seurauksena;

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkaukset 
lisäävät köyhyyttä; panee lisäksi merkille, 
että komission kertomuksessa todettiin 
suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty;

Or. es

Tarkistus 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja 
että nämä lisäävät köyhyyttä; panee lisäksi 
merkille, että komission kertomuksessa 

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja 
että nämä lisäävät köyhyyttä; panee lisäksi 
merkille, että komission kertomuksessa 
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todettiin suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena;

todettiin suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena; toteaa, 
että tulojen pienenemisen vuoksi entistä 
harvemmalla henkilöllä on varaa 
yksityisiin terveydenhoitopalveluihin, 
mikä johtaa julkisten 
terveydenhoitopalvelujen käytön 
lisääntymiseen samalla, kun hallituksen 
politiikoissa siirrytään julkisten 
terveydenhoitopalvelujen tukemisesta 
yksityisten terveydenhoitopalvelujen 
tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta säästötoimenpiteistä ja 
palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja 
että nämä lisäävät köyhyyttä; panee lisäksi 
merkille, että komission kertomuksessa 
todettiin suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena;

10. panee merkille, että komission 
esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset 
osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen 
vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä 
valtiossa, sosiaaliturva- ja 
työttömyysturvaetuuksien leikkauksien 
olevan seurausta alijäämän 
vähentämiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä ja palkkaleikkausten 
rakenneuudistuksista, ja että nämä lisäävät 
köyhyyttä; panee lisäksi merkille, että 
komission kertomuksessa todettiin 
suhteellisen paljon työssäkäyvien 
köyhyyttä, koska minimipalkkoja on 
leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena;

Or. en
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Tarkistus 142
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. panee merkille, että työeläkkeitä ja 
muita eläkkäeitä saavat henkilöt kuuluvat 
sosiaaliryhmiin, jotka ovat kärsivät 
köyhyydestä eniten; toteaa, että 
Portugalissa 75,9 prosenttia eläkeläisistä 
saa eläkettä alle 419,22 euroa ja että 
heidän elinolonsa ovat heikentyneet jopa 
entisestään, koska julkisia palveluja on 
suljettu, sairaalamaksut ovat nousseet ja 
koska muiden muassa matkoista, sähköstä 
ja vuokrasta aiheutuvat kustannukset ovat 
nousseet; toteaa, että samat ihmiset, jotka 
joutuvat entistä enemmän tukemaan 
lapsiaan, taistelevat työttömyydestä, 
tilapäistöistä ja alhaisista palkoista 
johtuvia ongelmia vastaan; 

Or. pt

Tarkistus 143
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 
määrä on kasvanut neljässä valtiossa; 
korostaa, että luvut osoittavat köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
määrän kasvaneen pelkästään viimeisten 
kolmen vuoden aikana 26 prosenttia 
Portugalissa ja 15 prosenttia Irlannissa; 
panee lisäksi merkille, että näihin 
tilastoihin piiloutuu vieläkin karumpi 
todellisuus, koska asukaskohtaisen BKT:n 

11. pitää valitettavana, että köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 
määrä on kasvanut neljässä valtiossa; 
korostaa, että luvut osoittavat köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
määrän kasvaneen pelkästään viimeisten 
kolmen vuoden aikana 26 prosenttia 
Kreikassa ja 15 prosenttia Irlannissa; panee 
lisäksi merkille, että näihin tilastoihin 
piiloutuu vieläkin karumpi todellisuus, 
koska asukaskohtaisen BKT:n laskiessa 
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laskiessa myös köyhyyskynnys laskee, 
jolloin katsomme hiljattain köyhiksi 
katsomiemme henkilöiden päässeen 
köyhyydestä;

myös köyhyyskynnys laskee, jolloin 
katsomme hiljattain köyhiksi katsomiemme 
henkilöiden päässeen köyhyydestä;

Or. en

Tarkistus 144
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää valitettavana, että köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 
määrä on kasvanut neljässä valtiossa; 
korostaa, että luvut osoittavat köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
määrän kasvaneen pelkästään viimeisten 
kolmen vuoden aikana 26 prosenttia 
Portugalissa ja 15 prosenttia Irlannissa; 
panee lisäksi merkille, että näihin 
tilastoihin piiloutuu vieläkin karumpi 
todellisuus, koska asukaskohtaisen BKT:n 
laskiessa myös köyhyyskynnys laskee, 
jolloin katsomme hiljattain köyhiksi 
katsomiemme henkilöiden päässeen 
köyhyydestä;

11. pitää valitettavana, että köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 
määrä on kasvanut Kreikassa, Irlannissa 
ja Kyproksessa; korostaa, että luvut 
osoittavat köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa 
olevien henkilöiden määrän kasvaneen 
pelkästään viimeisten kolmen vuoden 
aikana 15 prosenttia Irlannissa ja että 
Portugalissa se laski 26 prosentista 
25,3 prosenttiin vuosien 2008 ja 
2012 välisenä aikana Eurostatin tietojen 
mukaan; panee lisäksi merkille, että näihin 
tilastoihin piiloutuu vieläkin karumpi 
todellisuus, koska asukaskohtaisen 
BKT:n laskiessa myös köyhyyskynnys 
laskee, jolloin katsomme hiljattain köyhiksi 
katsomiemme henkilöiden päässeen 
köyhyydestä;

Or. pt
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Tarkistus 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että ohjelmamaissa 
asuvien ihmisten suuren enemmistön 
keskuudessa lisääntynyt köyhyys, 
syrjäytyneisyys ja epävarmuus vaikuttavat 
siihen, että pienen vähemmistön vauraus 
kasvaa jyrkästi; toteaa, että esimerkiksi 
Irlannissa voitot ovat vuodesta 
2007 lähtien lisääntyneet 21 prosenttia ja 
tulli- ja veroviranomaisten mukaan yli 
500 000 euroa vuodessa ansaitsevien 
ihmisten määrä on kasvanut 
3 443 henkilöön vuonna 2012 ja heidän 
yhteen laskettu tulonsa on 1,8 miljardia 
euroa, kun taas 2,16 miljoonasta 
veronmaksajasta yli miljoonan tulot olivat 
alle 30 000 euroa; toteaa, että vastaavasti 
Portugalissa 75 prosenttia eläkeläisistä 
saa eläkettä alle 419,22 euroa, kun taas 
870 portugalilaista miljonääriä on 
kasvattanut omaisuuttaan 7,5 miljardilla 
eurolla vuodesta 2012;

Or. en

Tarkistus 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa huolestuneena, että väestön 
keskuudessa nälkä ja elintarvikkeiden 
puutteeseen liittyvät tilanteet ovat 
yleistyneet ja että vesi, sähkö ja kaasu on 
katkaistu useiden perheiden asunnoista ja 
asuntoja on menetetty (pankille tai 
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häädön vuoksi) ja sellaiset tilanteet ovat 
yleistyneet, joissa perheillä ei ole varaa 
maksaa päivähoitoa, esikoulua tai 
iäkkäiden hoitopaikkaa; panee merkille, 
että tuhansien lasten ainoan virvokkeen 
päivässä tarjoavat koulut; panee merkille 
määrältään dramaattisesti lisääntyneet 
apupyynnöt sosiaalialalla toimiville 
instituutioille, joilla ei ole mahdollisuutta 
vastata myönteisesti jatkuvasti lisääntyviin 
pyyntöihin, ja toteaa, että käytettävissä 
olevat julkiset varat köyhyysriskissä 
olevien ryhmien tukemiseen ovat entistä 
niukemmat;

Or. pt

Tarkistus 147
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. on tyytyväinen siihen, että komissio 
näissä tutkimuksissa tunnustaa, että 
ainoastaan nykysuuntausten jyrkkä 
käännös mahdollistaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen;

12. on tyytyväinen siihen, että komissio 
näissä tutkimuksissa tunnustaa, että 
ainoastaan nykysuuntausten jyrkkä 
käännös mahdollistaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen; 
katsoo kuitenkin, että nämä tavoitteet ovat 
riittämättömiä, ja ehdottaa, että 
tavoitteena olisi oltava köyhyyden 
täydellinen poistaminen;

Or. en
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Tarkistus 148
Emer Costello

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. on tyytyväinen siihen, että komissio 
näissä tutkimuksissa tunnustaa, että 
ainoastaan nykysuuntausten jyrkkä 
käännös mahdollistaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen;

12. on tyytyväinen siihen, että komissio 
näissä tutkimuksissa tunnustaa, että 
ainoastaan nykysuuntausten jyrkkä 
käännös mahdollistaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen 
koko EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, vaikka tällainen 
puuttuminen on SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 7 kohdan vastaista;

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, vaikka tällainen 
puuttuminen on SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 7 kohdan vastaista; panee 
merkille esimerkiksi Irlannin, jossa 
terveydenhuoltopalvelusta leikataan 
edelleen 618 miljoonaa euroa vuonna 
2014; korostaa, että tämä on vaarallista 
potilaiden terveyden ja turvallisuuden 
kannalta, koska sairaalat ovat jo 
menettäneet 20 prosenttia 
talousarvioistaan vuodesta 2009 lähtien;

Or. en
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Tarkistus 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, vaikka tällainen 
puuttuminen on SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 7 kohdan vastaista;

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, joilla on merkittävä 
vaikutus sosiaalipalvelujen laatuun ja 
yleiseen saatavuuteen erityisesti 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen 
alalla, vaikka tällainen puuttuminen on 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan 
vastaista;

Or. en

Tarkistus 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, vaikka tällainen 
puuttuminen on SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 7 kohdan vastaista;

13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta 
ohjelmiin sisältyy useita yksityiskohtaisia 
määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista 
ja menoleikkauksista, mikä on johtanut 
siihen, että on olemassa huolestuttava 
määrä ihmisiä, joilla ei ole 
sairausvakuutusturvaa tai mahdollisuutta 
sosiaaliseen suojeluun;

Or. en
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Tarkistus 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. pitää valitettavana, että ei ole 
olemassa kohdennettua lähestymistapaa, 
jonka avulla löydettäisiin tehottomuudet
terveydenhuoltojärjestelmistä ja tehtäisiin 
päätös terveydenhuollon talousarvioiden 
yleisistä leikkauksista; varoittaa, että 
omavastuuosuuksien täytäntöönpano voi 
aiheuttaa sen, että potilaat viivyttelevät 
hoidon hankkimisessa ja taloudellisen 
rasitteen asettamisessa kotitalouksille; 
varoittaa, että terveydenhuollon 
ammattilaisten palkkojen alentamisella 
voi olla kielteisiä vaikutuksia potilaiden 
turvallisuuteen ja se voi aiheuttaa 
terveydenhuollon ammattilaisten 
maastamuuttoa;

Or. en

Tarkistus 153
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. on syvästi huolissaan julkisten 
järjestelmien terveydenhoito- ja 
lääkekorvausten leikkauksista, jotka 
joissakin maissa muuttaneet radikaalisti 
järjestelmän yleistä luonnetta muiden, 
entistä helpommin vakuutettavien tai 
kaupallisempien menetelmien eduksi; 
korostaa lisäksi, että useat selvitykset ja 
tutkimukset osoittavat, että joskus jopa 
peruspalveluja koskevissa syrjivissä 
omavastuuosuuksissa kuten terveyteen 
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liittyvissä hätätapauksissa tai kroonisesti 
sairaiden ihmisten mahdollisuuksissa 
saada lääkkeitä se estää itse asiassa useita 
kansalaisia saamasta tyydytettyä 
sosiaalisia ja terveydenhoitoon liittyviä 
perustarpeita; panee merkille, että 
toimenpiteet ovat myös syvästi 
vaikuttaneet hoitoammateissa 
työskenteleviin henkilöihin; katsoo, että 
tämän vuoksi taloudellisilla esteillä on 
riistetty perusihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 154
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. pitää valitettavana, että 
koulutuspalvelujen leikkauksilla, jotka 
koskevat lapsia, joilla on erityistarpeita, 
on hyvin haitallisia vaikutuksia heidän 
elinmahdollisuuksiinsa ja että tällaisia 
kielteisiä vaikutuksia varhaisessa 
ikävaiheessa ei voida koskaan korjata;

Or. en

Tarkistus 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. toistaa, että taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
12 artiklassa säädetään kaikkien 
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oikeudesta parhaaseen mahdolliseen 
fyysiseen ja henkiseen terveydentilaan; 
panee merkille, että kaikki neljä valtiota 
ovat yleissopimuksen 
allekirjoittajavaltioita ja ne ovat näin 
ollen tunnustaneet kaikkien oikeuden 
terveyteen; panee merkille, että Kreikan ja 
Portugalin perustuslaissa säädetään 
oikeudesta terveyteen; on huolestunut 
siitä, että unionin ansioita ja elinoloja 
koskevien tilastojen (EU-SILC) 
mukaisesti kaikissa neljässä valtiossa 
tyydyttämättömät lääkinnälliset tarpeet 
ovat lisääntyneet vuosien 2008 ja 
2011 välisenä aikana; pitää valitettavana 
Portugalin ja Irlannin päätöstä kaventaa 
lakisääteisten etuuspakettien ja 
tarjottavien palvelujen soveltamisalaa;

Or. en

Tarkistus 156
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. pitää valitettavana vammaisten 
henkilöiden itsenäisen elämän 
mahdollistavien resurssien leikkauksia;

Or. en

Tarkistus 157
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. korostaa, että lisääntyvä sosiaalinen 
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köyhyys neljässä valtiossa aiheuttaa myös 
solidaarisuuden lisääntymisen 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yksityisten ponnistelujen, 
perheverkostojen ja avustusjärjestöjen 
ansiosta; korostaa, että tämäntyyppisistä 
tukitoimista ei saisi tulla rakenteellista 
ratkaisua ongelmaan, vaikka se 
lievittääkin kaikkein köyhimpien 
tilannetta ja tuo esiin unionin 
kansalaisuuden ominaispiirteet;

Or. en

Tarkistus 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. pitää valitettavana, että troikka on 
kohdistanut ankaran paineen kansallisiin 
viranomaisiin, jotta uhreiksi joutuneiden 
asukkaiden häätöjen keskeyttäminen 
lopetettaisiin, vaikka kriisi ja 
säästötoimenpiteet ovat koetelleet 
ankarasti kyseisiä henkilöitä, jotka eivät 
ole pystyneet vastaamaan 
asuntolainojensa kustannuksista; 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja niiden 
paikalliset viranomaiset laativat 
neutraaleja asumispolitiikkoja, jotka 
suosivat sosiaalista ja kohtuuhintaista 
asumista, joilla torjutaan tyhjien 
asuntojen ongelmaa ja pannaan 
täytäntöön tehokkaita toimenpiteitä, 
joilla vähennetään häätöjen määrää;

Or. en
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Tarkistus 159
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
15 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 c. panee huolestuneena merkille 
Gini-kertoimen [1] asteittaisen nousun 
Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa ja 
Portugalissa euroalueen yleisen laskevan 
suuntauksen vastaisesti, mikä merkitsee 
sitä, että sopeuttamistoimia läpikäyvissä 
maissa tulonjaon epätasa-arvo on 
lisääntynyt huomattavasti;

Eurostatin tietojen mukaan Gini-indeksi 
on noussut Portugalissa asteittain, ja se 
on ylittänyt arvon 33.7 vuonna 2009 ja 
noussut vuonna 2011 arvoon 34.2 ja 
vuonna 2012 arvoon 34.5.

Or. pt

Tarkistus 160
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. on tyytyväinen siihen, että 
koulunkäynnin keskeyttäminen vähenee 
näissä neljässä valtiossa; toteaa kuitenkin, 
että tämä selittyy osittain sillä, että nuorten 
on vaikea löytää työtä;

16. on tyytyväinen siihen, että 
koulunkäynnin keskeyttäminen vähenee 
näissä neljässä valtiossa; toteaa kuitenkin, 
että tämä voi selittyä osittain sillä, että 
nuorten on vaikea löytää työtä;

Or. pt
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Tarkistus 161
Emer Costello

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. on tyytyväinen siihen, että 
koulunkäynnin keskeyttäminen vähenee 
näissä neljässä valtiossa; toteaa kuitenkin, 
että tämä selittyy osittain sillä, että nuorten
on vaikea löytää työtä;

16. on tyytyväinen siihen, että 
koulunkäynnin keskeyttäminen vähenee 
näissä neljässä valtiossa; toteaa kuitenkin, 
että tämä selittyy osittain sillä, että nuorilla 
on vaikeuksia löytää työtä;

Or. en

Tarkistus 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. korostaa huolestuneena, että 
peruskoulutuksen ja toisen asteen 
koulutuksen leikkauksia on lisätty 
merkittävästi – myös kymmenien 
tuhansien opettajien irtisanomisten avulla 
– millä on konkreettisia vaikutuksia 
opetuksen laatuun sekä koulujen 
materiaalisiin ja inhimillisiin 
olosuhteisiin; toteaa, että näiden 
toimenpiteiden vaikutuksia ovat 
luokkakoon kasvu, opetusohjelman 
uudelleenjärjestely ja koulujen 
yhdistyminen ja keskittyminen, mikä 
tuhoaa maantieteellisesti syrjäisimpien 
alueiden ja maiden sisäosien koulut ja 
näin ollen estää useita nuoria pääsemästä 
julkiseen kouluun; korostaa, että tämän 
tilanteen vuoksi julkista koulutusta 
korvataan entistä enemmän yksityisellä 
koulutuksella, johon vain jotkut voivat 
osallistua, mikä lisää oppilaiden 
sosiaalista eriarvoisuutta;
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Or. pt

Tarkistus 163
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut kaikissa neljässä valtiossa; 
toteaa kuitenkin, että tämä selittyy osittain 
sillä, että nuorten on parannettava tulevia 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut kaikissa neljässä valtiossa; 
toteaa kuitenkin, että tämä voi selittyä 
osittain sillä, että nuorten on parannettava 
tulevia mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

Or. pt

Tarkistus 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut kaikissa neljässä valtiossa; 
toteaa kuitenkin, että tämä selittyy osittain 
sillä, että nuorten on parannettava tulevia 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut joissakin sopeuttamistoimia 
läpikäyvissä valtioissa; toteaa kuitenkin, 
että tämä selittyy osittain sillä, että nuorten 
on parannettava tulevia mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla; korostaa, että 
Portugalissa jatkokoulutuksen aloittavien 
opiskelijoiden määrä on laskenut viiden 
peräkkäisen vuoden aikana ja että 
tällainen lasku liittyy erottamattomasti 
maksujen ja muiden kustannusten 
nousuun ja johtuu siitä, että 
sosiaalipalvelujen käyttömahdollisuutta 
koulutuksen alalla on rajoitettu 
ankarasti;
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Or. pt

Tarkistus 165
Emer Costello

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut kaikissa neljässä valtiossa; 
toteaa kuitenkin, että tämä selittyy osittain 
sillä, että nuorten on parannettava tulevia 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

17. on tyytyväinen siihen, että 
osallistuminen korkea-asteen koulutukseen 
on kasvanut kaikissa neljässä valtiossa; 
toteaa, että tämä selittyy osittain sillä, että 
nuorten on parannettava tulevia 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 166
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. pitää valitettavana, että 
koulutusjärjestelmien laatu ei seuraa tätä 
myönteistä kehitystä, koska kyseiset neljä 
ohjelmamaata ovat EU:n keskitason 
alapuolella järjestelmiensä laadun osalta; 
palauttaa mieliin, että on pikaisesti 
tarpeen palauttaa ammatillisten 
koulutusjärjestelmien laatu 
korkeatasoisella sosiaalisella 
oikeutuksella, koska tämä on yksi 
parhaista tavoista parantaa nuorten 
työllistettävyyttä;

Or. en
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Tarkistus 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. korostaa, että jotta koulutus olisi 
todella kaikkien saatavilla, sen olisi oltava 
julkista, demokraattisesti hoidettua ja 
vapaasti käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 168
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 α. ilmaiseen kuitenkin suuren 
huolensa siitä, että sosiaalisen ja 
taloudellisen tilanteen jatkuminen tai 
heikkeneminen voi pahentaa entisestään 
NEET-ongelmaa ja koulutukseen liittyvän 
kasvavan eriarvoisuuden ongelmaa;

Or. el

Tarkistus 169
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. pitää valitettavana nuorten 
massamuuttoa erityisesti sen sosiaalisten 
ja taloudellisten seurausten vuoksi;
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Or. en

Tarkistus 170
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
17 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. panee huolestuneena merkille 
koulutusjärjestelmiin kirjattujen 
oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärän 
laskevan suuntauksen kriisin alusta 
lähtien ja sen, että esimerkiksi 
Portugalissa on prosentuaalisesti eniten 
nuoria, jotka haluavat jatkaa opintojaan 
mutta joilla ei ole varaa siihen (38 %) [1];

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013.

Or. pt

Tarkistus 171
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pitää valitettavana, että neljälle 
valtiolle määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen 
rakenteeseen ja arvoihin; toteaa, että 
ILO:n asiantuntijakomitea pyysi tämän 
vuoksi työmarkkinavuoropuhelun 
uudelleen käynnistämistä Kreikassa, ja 
Portugalissa perustuslakituomioistuin on 

18. toteaa, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia; 
toteaa, että ILO:n asiantuntijakomitea 
pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että tämän tilanteen olisi oltava 
ainoastaan tilapäinen poikkeus ja että 
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kumonnut tiettyjä 
lainsäädäntötoimenpiteitä; painottaa, että 
valitettava tilanne on seurausta siitä, että 
rakenneuudistukset rajattiin koskemaan 
ainoastaan työmarkkinasuhteiden 
sääntelystä luopumista ja 
palkkaleikkauksia hintaan mihin 
hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin EU:n 
yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
strategian politiikkaa;

työehtosopimusneuvottelujen ja 
työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu olisi palautettava kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 172
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia, mikä on 
selkeästi vastoin EU:n yleisiä tavoitteita ja 
Eurooppa 2020 -strategian politiikkaa 
normaaleina taloudellisen kehityksen 
aikoina;

Or. fi
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Tarkistus 173
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; pitää 
tuomittavana, että työntekijöiden 
edustuksen periaatetta heikennetään 
laajentamalla oikeutta tehdä yrityksen 
tasoisia sopimuksia epäedullisimmin 
ehdoin hämäriin ja epäedustaviin 
”henkilöiden yhdistyksiin”, kumoamalla 
työehtosopimusten automaattinen 
uudistaminen ja/tai määräämällä 
huomattavasti ankarammat ehdot 
työehtosopimusten lailliselle 
pidentämiselle, minkä tuloksena voimassa 
olevien työehtosopimusten määrä on 
olennaisesti laskenut Kreikassa ja 
Portugalissa ja palkkadynamiikka on 
romahtanut; tuomitsee minimipalkkojen 
leikkauksen Kreikassa ja minimipalkan 
jäädyttämisen Portugalissa; painottaa, että 
valitettava tilanne on seurausta siitä, että 
päätösvalta annetaan ainoastaan talouden 
ja rahoituksen alan toimijoille ilman, että 
unionin ja kansainvälinen sosiaalialan 
säännöstö mitenkään rajoittaa kyseisiä 
toimijoita, mikä johtaa politiikkoihin, 
jotka ovat selkeästi vastoin EU:n yleisiä 
tavoitteita ja Eurooppa 2020 -strategian 
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politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 174
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa; painottaa, että 
valitettava tilanne on seurausta siitä, että 
rakenneuudistukset rajattiin koskemaan 
ainoastaan työmarkkinasuhteiden 
sääntelystä luopumista ja 
palkkaleikkauksia, mikä on vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

Or. pt
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Tarkistus 175
Emer Costello

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
strategian politiikkaa;

18. pitää valitettavana, että kansallisen 
tason työmarkkinaosapuolia ei ole kuultu 
tai otettu mukaan ohjelmien alustavaan 
suunnitteluun ja että troikka on osoittanut 
olevansa haluton sitoutumaan 
merkittävällä tavalla kansallisiin 
työmarkkinaosapuoliin; pitää 
valitettavana, että neljälle valtiolle 
määrätyissä ohjelmissa annetaan 
mahdollisuus välttää työehtosopimuksia ja 
tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, 
mikä vaikuttaa suoraan kansallisten 
perustuslakien mukaisten 
yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n 
asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen 
käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut 
tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; 
painottaa, että valitettava tilanne on 
seurausta siitä, että rakenneuudistukset 
rajattiin koskemaan ainoastaan 
työmarkkinasuhteiden sääntelystä 
luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin 
EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

Or. en
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Tarkistus 176
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. tuomitsee sen, että troikka on täysin 
jättänyt huomiotta SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan, jonka mukaisesti 
EU ei voi puuttua sellaisiin kysymyksiin 
kuin palkat, järjestäytymisoikeus, 
lakko-oikeus ja oikeus määrätä 
työsulusta, ja SEUT-sopimuksen 
152 artiklan, jossa todetaan, että ”unioni 
tunnustaa Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolten aseman ja edistää 
sitä ottaen huomioon kansallisten 
järjestelmien monimuotoisuuden. Se 
helpottaa työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua niiden itsenäisyyttä 
kunnioittaen”; korostaa, että troikka on 
päinvastoin ajanut olennaisia muutoksia 
kansallisiin palkanmääritysjärjestelmiin 
ja pyrkinyt radikaalisti hajauttamaan 
työehtosopimusneuvotteluja ja 
rajoittamaan jyrkästi työehtosopimusten 
laajentamista koskevia perusteita;

Or. en

Tarkistus 177
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. korostaa, että 
työehtosopimusneuvottelujen 
elvyttäminen tarjoaa perustavaa laatua 
olevat takeet tasapainoisille työelämän 
suhteille ja tukee jopa demokratian 
toimintaa;
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Or. pt

Tarkistus 178
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. tukee liittoja, jotka kieltäytyvät siitä, 
että niistä tehdään yhteisvastuullisia 
säästötoimenpiteiden täytäntöönpanosta 
hyväksymällä ”oikeudenmukaisempia 
leikkauksia” ja pitävät kiinni roolistaan 
edustaa riippumattomasti työntekijöiden 
etuja uusliberalismin ja säästötoimien 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 179
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. toteaa, että työelämän suhteiden 
uudelleenjärjestely, jota talouden 
sopeuttamisohjelmiin perustuva sisäisen 
devalvaation logiikka edellyttää, ei ole 
onnistunut tuottamaan ennakoituja 
tuloksia, vaan työmarkkinauudistukset 
ovat osoittautuneet 
menestyksekkäimmiksi, kun niitä 
laaditaan ja toteutetaan 
työmarkkinaosapuolia kuullen 
kansallisten perinteiden mukaisesti, mikä 
on ainoa tapa välttää työmarkkinoiden 
sirpaloituminen ja saavuttaa 
yhdenmukaisten työmarkkinasuhteiden 
toivottu tavoite; pitää selvästi legitiiminä 
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työmarkkinauudistuksia ja leikkauksia 
koskevia vaatimuksia jatkuvasti 
muuttuvissa taloudellisissa ja sosiaalisissa 
olosuhteissa, mutta korostaa, että on 
kiistämättä turvattava perustavaa laatua 
olevat työoikeudet, jotka on vahvistettu 
kansallisella tasolla ja unionin tasolla, 
kun pyritään lisäämään työllisyyttä, 
ehkäisemään työpaikkojen menetyksiä ja 
varmistamaan, että ihmisarvoisia työoloja 
koskevia tärkeitä periaatteita noudatetaan 
täysimääräisesti; 

Or. el

Tarkistus 180
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. toteaa, että talousavun ehdoksi on 
asetettu nykyisten 
palkanmuodostusjärjestelyjen 
purkaminen joko täysin korvaamalla 
monialaiset palkanmuodostukseen 
liittyvät instituutiot, kuten Irlannissa, tai 
jatkuvasti heikentämällä nykyisiä 
alakohtaisia työehtosopimusneuvotteluja; 
panee merkille, että näitä toimenpiteitä 
ovat seuraavat: kumotaan kansalliset 
työehtosopimukset tai päätetään niiden 
voimassaolo, helpotetaan yrityksen tasolla 
tehtyjen sopimusten vapauttamista 
alakohtaisista sopimuksista tai laillisista 
määräyksistä esimerkiksi avaamalla 
kohtuullistamislausekkeita tai yleensä 
antamalla yrityksen tasoisille sopimuksille 
etuoikeus monialaisiin tai alakohtaisiin 
sopimuksiin nähden, poistetaan 
suosituimmuusperiaate, otetaan käyttöön 
entistä rajoittavammat työehtosopimusten 
laajentamista koskevat kriteerit, 
lievennetään päättyneiden 
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työehtosopimusten jälkivaikutusta ja 
laajennetaan liittoon kuulumattomien 
työnantajan edustajien mahdollisuutta 
tehdä työehtosopimuksia yrityksen tasolla;

Or. en

Tarkistus 181
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. panee merkille, että kaikki 
tärkeimmät työmarkkinaosapuolet ja 
hallitus allekirjoittivat sosiaalisen 
yhteistyösopimuksen ”Commitment for 
growth, competitiveness and employment” 
Portugalissa tammikuussa 2012;

Or. en

Tarkistus 182
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. korostaa, että ei ole olemassa yhtä 
ainoaa ratkaisua, jota voidaan soveltaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin;

Or. pt
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Tarkistus 183
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
18 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 b. on syvästi huolestunut 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
heikkenemisestä, minkä vuoksi on 
menetetty suuri määrä työntekijöitä, jotka 
eivät kuulu työehtosopimusten piiriin ja 
joissakin valtioissa tämä menetys on yli 
70 prosenttia ennen troikan suosituksia 
käytettävissä olleiden lukujen mukaan;

Or. en

Tarkistus 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
18 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 b. korostaa, että terveyden alalla 
troikan määräämät ja hallitusten 
täytäntöönpanemat säästötoimenpiteet 
ovat aiheuttaneet sairaalapalvelujen ja 
-laitosten sulkemisia, paikallisen 
terveydenhoidon lopettamista tai 
leikkaamista ja sen vuoksi 
ennaltaehkäisevän hoidon ja tutkimuksiin 
pääsyn vähentämistä, potilaiden 
kuljettamista koskevan tuen peruuttamista 
– mistä on seurauksena se, että he eivät 
mene elintärkeisiin tutkimuksiin ja 
hoitoon – ja julkisten 
terveydenhoitopalvelujen maksujen 
jyrkän nousun, ja että näillä 
toimenpiteillä on ollut 
terveydenhoitopalvelujen saantia 
rajoittava vaikutus;
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Or. pt

Tarkistus 185
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
18 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 b. katsoo, että troikan esittämät toimet, 
joiden mukaisesti rajoitetaan 
työehtosopimusneuvotteluja ja leikataan 
palkkoja, eivät ole tehokas tapa torjua 
eriarvoisuutta tai edistää talouskasvua; 
katsoo, että leikkauksiin perustuva 
lähestymistapa, jonka tarkoituksena on 
saada aikaan viennin kasvu, on johtanut 
kotimaisen kysynnän laskuun ja myös 
vaikuttanut talouskasvuun;

Or. pt

Tarkistus 186
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
18 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 c. toteaa yhteenvetona, että Eurooppa 
2020 -strategian työllisyyttä ja köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat tavoitteet ovat kaikkea muuta 
kuin saavutettuja, mikä ei johdu 
ainoastaan taloustilanteesta vaan myös 
troikan ohjelmissa määrätyistä 
huomattavista leikkauksista; korostaa, 
että IMF on äskettäin todennut, että 
säästötoimenpiteet ovat saattaneet mennä 
liian pitkälle (koska ne ovat selvästi 
heikentäneet talouskasvua ja lisänneet 
työttömyyttä) ja että taloudellisia, 
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sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
käsittelevä YK:n komitea katsoo, että 
säästötoimet eivät kannusta talouskasvua 
ja sellaisenaan haittaavat taloudellisten ja 
sosiaalisten oikeuksien toteutumista;

Or. en

Tarkistus 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
18 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 c. korostaa, että työttömyys, 
sosiaalietuuksien leikkaukset, köyhyys ja 
tulevaisuudennäkymien puute ovat 
tärkeimpiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 
ja pahentaa masennusta, joka voi johtaa 
itsemurhayrityksiin; toteaa, että 
heikkenevät työolot ja työn entistä 
tilapäisempi luonne ovat johtamassa 
työntekijöiden psykososiaalisten 
tekijöiden ja masennuksen 
lisääntymiseen;

Or. pt

Tarkistus 188
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
talouskriisin ja sen korjaamiseksi tehtyjen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
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sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvista 
haitoista ottaen erityisesti huomioon 
köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin laatimaan 
erityinen raportti;

niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvista 
haitoista ottaen erityisesti huomioon 
köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin 
laatimaan erityinen raportti;

Or. fi

Tarkistus 189
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvista 
haitoista ottaen erityisesti huomioon 
köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin laatimaan 

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 
työllisyyteen ja sosiaaliturvajärjestelmiin 
kohdistuvista haitoista ottaen erityisesti 
huomioon köyhyyden torjunnan, 
asianmukaisen työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin 
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erityinen raportti; laatimaan erityinen raportti;

Or. pt

Tarkistus 190
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän 
ajanjakson sosiaaliturvajärjestelmiin 
kohdistuvista haitoista ottaen erityisesti 
huomioon köyhyyden torjunnan, 
asianmukaisen työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin laatimaan 
erityinen raportti;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä saadaan täsmällinen käsitys 
sosiaaliturvajärjestelmistä ottaen
erityisesti huomioon köyhyyden torjunnan, 
asianmukaisen työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin 
laatimaan erityinen raportti;

Or. es

Tarkistus 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
19 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. kehottaa komissiota toteuttamaan 19. kehottaa komissiota toteuttamaan 
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yksityiskohtaisen tutkimuksen
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvista 
haitoista ottaen erityisesti huomioon 
köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan talous-
ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin laatimaan 
erityinen raportti;

yksityiskohtaisen tutkimuksen 
sopeuttamisohjelmien sosiaalisista ja 
taloudellisista seurauksista näissä neljässä 
valtiossa, jotta saadaan täsmällinen käsitys 
niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson 
sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvista 
vaikutuksista ottaen erityisesti huomioon 
köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun säilyttämisen sekä 
työsuhteiden joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa 
komissiota hyödyntämään tutkimusta 
toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään 
sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun 
komiteaa; ehdottaa, että Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa pyydettäisiin 
laatimaan erityinen raportti;

Or. en

Tarkistus 192
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
19 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) kehottaa komissiota laatimaan 
yksityiskohtaisen kertomuksen unionin 
sosiaalisen säännöstön henkeä vastaan 
tehdyistä rikkomuksista ohjelmamaissa ja 
ehdottamaan toimenpiteitä sosiaalisen 
säännöstön palauttamiseksi; vaatii, että 
kansalliset ja unionin 
työmarkkinaosapuolet otetaan Euroopan 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
kautta tiivisti mukaan tähän;

Or. en
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Tarkistus 193
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
19 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 a. kehottaa erityisesti 
yhteisymmärryspöytäkirjan alaisia maita 
korottamaan palkkoja ja lisäämään 
sosiaalietuuksia sekä palauttamaan 
varastetut palkat, tulot ja sosiaaliset 
oikeudet entiselle tasolle, jotta voidaan 
ratkaista vakavat sosiaaliset ongelmat, 
lisätä kotimaista kysyntää, elvyttää 
taloudellista toimintaa ja luoda lisää ja 
entistä parempia työpaikkoja; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan politiikkaa, 
jolla suojellaan julkisia palveluja ja 
palautetaan ne erityisesti valtion 
sosiaalisen funktion osalta, lisätään 
niiden inhimillisiä ja materiaalisia 
resursseja, jotta ne voivat hoitaa tärkeää 
tehtävää ja mahdollistaa kansalaisten
oikeuksien toteutumisen;

Or. pt

Tarkistus 194
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
19 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 a. korostaa, että Kreikan valtaviin 
ponnisteluihin sisältyy Kreikan kansan 
tekemiä ennennäkemättömiä uhrauksia; 
kehottaa EU:ta auttamaan sen 
varmistamisessa, että tämä yhteiskunta ja 
Kreikan reaalitalous hyötyvät vastaavasti 
alkuperäisistä taloudellisista 
saavutuksista;
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Or. el

Tarkistus 195
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
19 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 b. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
tärkeää pohtia tapoja neuvotella 
uudelleen julkisista veloista – määräajat, 
korkokannat ja maksettavat määrät – jotta 
valtiot voisivat saada helpotusta 
velanhoidon rasitteista ja kanavoida 
resurssit tuottaviin investointeihin ja 
työpaikkojen luomiseen;

Or. pt

Tarkistus 196
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
19 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 c. korostaa samanlaisten ongelmien 
kanssa kamppailevien valtioiden 
poliittisen lähentymisen merkitystä 
keinottelun kierteen pysäyttämiseksi;

Or. pt
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Tarkistus 197
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
19 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

19 d. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
budjettipolitiikkaa, jonka tarkoituksena 
on torjua liiallista kulutusta ja jonka 
mukaisesti osinkojen ja voittojen 
verotusta lisätään ja työntekijöiden ja 
keskisuurten yritysten rasitetta 
vähennetään ja jolla taataan tarvittavat 
verotulot, jotta valtiot voivat toimia 
tehokkaasti;

Or. pt

Tarkistus 198
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, niiden rahoittamisesta ja 
julkisen talouden kestävyydestä, jotta 
varmistettaisiin Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan, sen pöytäkirjan ja ILO:n 
keskeisten yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska talouskriisi ja sitä 
korjaavat troikan vaatimat julkisen 
talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

Or. fi
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Tarkistus 199
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet 
näistä seuraaviin velvoitteisiin;

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen;

Or. es

Tarkistus 200
Emer Costello

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
tarpeellisista kannustimista, jotta 
varmistettaisiin Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan, sen pöytäkirjan ja ILO:n 
keskeisten yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

Or. en
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Tarkistus 201
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta 
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat
julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin, ja myös 
järjestäytymisvapauden suojelusta tehdyn 
ILO:n yleissopimuksen nro 87, 
työlausekkeista välikirjoissa tehdyn 
yleissopimuksen nro 94 tai 
järjestäytymisoikeutta koskevan 
yleissopimuksen nro 98 noudattaminen; 

Or. en

Tarkistus 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
20 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta
ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja 
kannustimista, jotta varmistettaisiin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen 
pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten 
yleissopimusten täysimääräinen 
noudattaminen, koska troikan vaatimat 
julkisen talouden sopeutustoimet ja 

20. kehottaa ILO:a ja Euroopan neuvostoa 
laatimaan raportteja mahdollisista 
toimenpiteistä ja kannustimista, joilla 
parannetaan sosiaalista tilannetta näissä 
valtioissa, ottaen huomioon Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan, sen pöytäkirjan ja 
ILO:n keskeiset yleissopimukset, koska 
troikan vaatimat julkisen talouden 
sopeutustoimet ja rakenneuudistukset ovat 
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rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä 
seuraaviin velvoitteisiin;

vaikuttaneet näistä seuraaviin 
velvoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 203
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
20 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota antamaan 
yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa lisätukea talouden 
sopeuttamisohjelmien kohteena oleville
valtioille ja sen myötä varmistamaan, että 
ne käyttävät mahdollisimman tarkasti 
hyödyksi EU:n rakennerahastojen 
tarjoamat mahdollisuudet tehostaa 
julkista hallintoa ja koulutusta, lisätä 
työllisyyttä ja torjua köyhyyttä, 
työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
yleistä etua ajatellen;

Or. el

Tarkistus 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
20 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 a. korostaa, että marraskuussa 
julkaistussa ILO:n raportissa ”Tackling 
the jobs crisis in Portugal” puolustetaan 
strategiaa, joka perustuu työpaikkojen 
luomiseen ja tuottaviin investointeihin, 
työpaikkojen säilyttämiseen ja työttömien 
henkilöiden ja heikommassa asemassa 
olevien ryhmien tukemiseen, 
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parempilaatuisiin työpaikkoihin, 
sosiaaliseen suojeluun, korkeampiin 
palkkoihin sekä 
työehtosopimusneuvottelujen ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
elvyttämiseen ja laajentamiseen;

Or. pt

Tarkistus 205
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
20 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 a. kehottaa asianomaisia 
EU:n toimielimiä vaatimaan, että 
riittävästi taloudellisia resursseja 
myönnetään koulutuspalveluille erityisesti
niissä palveluissa, joiden kohteena ovat 
lapset, joilla on erityistarpeita, ja 
vammaiset sekä lisäksi vaatimaan, että 
tarvittavat resurssit itsenäisen elämisen 
varmistamiseksi säilytetään;

Or. en

Tarkistus 206
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
20 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

20 b. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan 
rahoituksen saantia, edistetään 
pk-yrityksiä, jotka muodostavat Euroopan 
talouden selkärangan, sekä toimimaan 
keskeisessä taloudellisessa roolissa 
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kansallisella tasolla asianomaisissa 
maissa; kehottaa komissiota tässä 
yhteydessä selvittämään mahdollisuutta 
ottaa talouden sopeuttamisohjelmissa 
käyttöön ”kasvulauseke”, koska 
likviditeetin puute, korkea verotus ja 
pitkittynyt taantuma talouden 
sopeuttamisohjelmia noudattavissa 
maissa ovat vakavasti heikentäneet 
yrittäjyyttä erityisesti pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä, minkä 
seurauksena yrityksiä on suljettu tai 
siirretty muualle, mikä taas on johtanut 
huomattaviin työpaikkojen menetyksiin;

Or. el

Tarkistus 207
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota ehdottamaan toimenpiteitä ja 
puuttumaan vakaviin ongelmiin, joita 
lapset kohtaavat Kreikassa, Kyproksessa 
ja jopa muissa maissa, jotta estetään 
nykyisen tilanteen paheneminen sekä 
tuetaan ja suojellaan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä lasten ja 
opiskelijoiden oikeuksia; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

Or. en
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Tarkistus 208
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan tukea 
sosiaaliturvanormien palauttamiseen ja 
ennallistamiseen, köyhyyden torjuntaan 
sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta, jossa 
korostetaan kasvaneen kotimaisen 
tuotannon näissä valtioissa myös 
taloudellisen tuen avulla; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan troikat ja poliittiset 
toimenpiteet, joiden sisältö on perustunut 
”julkisen talouden vahvistamista” 
koskevaan lähestymistapaan (Euroopan 
talouspolitiikan ohjausjakso, 
talouspolitiikan ohjauspaketin lisätoimet, 
talouspolitiikan ohjaus, finanssipoliittinen 
sopimus);

Or. pt

Tarkistus 209
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan
sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea kyseisten maiden talouden 
saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne 
voivat itse rahoittaa sosiaaliturvanormien 
palauttamisen, köyhyyden torjunnan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämisen uudelleen sosiaalisen 



PE526.372v01-00 118/135 AM\1015492FI.doc

FI

komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut
poikkeukselliset toimenpiteet, kun 
ohjelmamaan talous on saatu terveelle 
pohjalle;

Or. fi

Tarkistus 210
Emer Costello

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta siten, että 
tarkoituksena on varmistaa ihmisarvoinen 
kynnys hyvinvoinnissa, eläkkeissä ja 
palkoissa ja pyrkiä kohti sosiaalista 
lähentymistä ja sosiaalista edistystä;
kehottaa komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
työskentelemään tämän puolesta 
lakkauttamalla asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
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jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan 
sekä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun käynnistämiseen uudelleen 
sosiaalisen elvytyssuunnitelman kautta; 
kehottaa komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea, köyhyyden torjuntaan;
kehottaa komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet heti kun on 
tarkoituksenmukaista;

Or. en

Tarkistus 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
21 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, tarvittaessa myös 
taloudellista tukea sosiaaliturvanormien 
palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut
poikkeukselliset toimenpiteet;

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin 
jälkeen tukea, myös riittävää monivuotisen 
rahoituskehyksen ylittävää taloudellista 
tukea sosiaaliturvanormien palauttamiseen, 
köyhyyden torjuntaan sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen 
elvytyssuunnitelman kautta; kehottaa 
komissiota, EKP:ta ja euroryhmää 
tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan 
käyttöön otettuja toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 213
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
21 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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keskittämään ponnistelunsa työpaikkojen 
luomiseen heti, kun julkisen talouden 
vakaus on turvattu, ja kiinnittämään
erityistä huomiota nuoriin ja 
pitkäaikaistyöttömiin;

Or. es

Tarkistus 214
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. kehottaa noudattamaan edellä 
mainittuja perussopimuksissa ja
perusoikeuskirjassa asetettuja oikeudellisia 
velvoitteita, koska niiden noudattamatta 
jättäminen on EU:n primaarilainsäädännön 
rikkomista;

22. kehottaa noudattamaan edellä 
mainittuja perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa asetettuja oikeudellisia 
velvoitteita, koska niiden noudattamatta 
jättäminen on EU:n primaarilainsäädännön 
rikkomista; kehottaa perusoikeusvirastoa 
arvioimaan perusteellisesti toimenpiteiden 
vaikutusta ihmisoikeuksiin ja antamaan 
suosituksia peruskirjan loukkauksiin 
liittyvissä tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 215
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. kehottaa EKP:tä, komissiota ja 
euroryhmään harkitsemaan ohjelmia 
arvioidessaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita samalla tasolla kuin julkisen 
talouden sopeuttamistavoitteiden 
toteuttamista;
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Or. en

Tarkistus 216
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan 
vastaisuudessa soveltamatta tällaisia 
institutionaalisia ja taloudellisia 
ratkaisuja ja ottamaan käyttöön 
mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten 
ja kollektiivisten oikeuksien osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 217
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa
soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja ja ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

23. kehottaa EU:ta olemaan 
mahdollisimman nopeasti soveltamatta 
tällaisia institutionaalisia ja taloudellisia 
ratkaisuja ja ottamaan käyttöön 
kriisinhallintamekanismin, jonka avulla 
EU:n toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

Or. en
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Tarkistus 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa 
soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja ja ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa 
soveltamatta säästötoimenpiteitä ja 
ottamaan käyttöön mekanismin, jonka 
avulla EU:n toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

Or. en

Tarkistus 219
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa 
soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja ja ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

23. kehottaa EU:ta vastaisuudessa 
toteuttamaan toimia, joiden avulla 
EU:n jäsenmaat voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

Or. fi
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Tarkistus 220
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa 
soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja ja ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten 
ja kollektiivisten oikeuksien osalta;

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa 
soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia rajoituksia ja ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla 
EU:n toimielimet pakotetaan 
noudattamaan unionin sosiaalista 
säännöstöä ja takaamaan sen 
perussopimuksissa, perusoikeuskirjassa, 
EU:n sosiaalisissa direktiiveissä, 
Euroopan työmarkkinaosapuolten 
sopimuksissa ja muissa kansainvälisissä 
velvoitteissa (ILO:n yleissopimukset, 
Euroopan sosiaalinen peruskirja ja 
Euroopan ihmisoikeussopimus) 
tarkoitetulla tavalla; ehdottaa tämän 
vuoksi muun muassa perustamaan 
Euroopan unionin tuomioistuimeen 
erityisen jaoston käsittelemään sosiaalisia 
kysymyksiä ja tarkistamaan kanteiden 
nostamista koskevia menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 221
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
23 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. kehottaa EU:ta olemaan 
vastaisuudessa soveltamatta tällaisia 
institutionaalisia ja taloudellisia 
ratkaisuja ja ottamaan käyttöön 
mekanismin, jonka avulla EU:n 
toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 

23. kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön 
mekanismin, jonka avulla 
EU:n toimielimet voivat saavuttaa 
perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset 
tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;
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tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien osalta;

Or. es

Tarkistus 222
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota 
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen tasa-
arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa;

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin ensisijaisesti 
huomiota ja korjaamaan ne;

Or. en

Tarkistus 223
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota 
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen tasa-
arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa;

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota 
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-,
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen 
tasa-arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa siltä pohjalta, että 
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jäsenmaiden julkinen talous saadaan 
kestävälle pohjalle eikä jatketa velaksi 
elämistä;

Or. fi

Tarkistus 224
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota 
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen tasa-
arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa;

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota 
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen 
tasa-arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa ja varmistamaan 
täyden johdonmukaisuuden niiden 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
24 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon huomiota
kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin huomiota ja 
korjaamaan ne;
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terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen tasa-
arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa;

Or. en

Tarkistus 226
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota ja 
Eurooppa-neuvostoa lopettamaan 
Euroopan parlamentin roolin 
väheksymisen ja ehdottamaan poliittisia 
ja jopa institutionaalisia menettelyjä ja 
uudistuksia, jotta päätöksiä ei voida tehdä 
tulevaisuudessa tällaisista asioista ja 
kriiseistä, ellei Euroopan parlamenttia
kuulla ja sen kantaa oteta huomioon;

Or. en

Tarkistus 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. kehottaa välittömästi lopettamaan 
säästötoimenpiteet;

Or. en



AM\1015492FI.doc 127/135 PE526.372v01-00

FI

Tarkistus 228
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. suosittelee, että komissio ja 
jäsenvaltiot eivät pidä terveys- ja 
koulutusmenoja leikkauksille alttiina 
menoina vaan maan tulevaisuuteen 
tehtävänä julkisena investointina, jota 
olisi kunnioitettava ja lisättävä, jotta 
taloudellinen ja sosiaalinen elpyminen 
tehostuu;

Or. en

Tarkistus 229
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tarpeen toteuttaa hyödyllisiä säästötoimia, 
joilla varmistetaan sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja mahdollistetaan 
tasapainon saavuttaminen talouskasvun 
ja työllisyyden sekä rakenteellisten 
uudistusten toteuttamisen ja julkisten 
talouden vakauttamisen välillä 
sopeuttamistoimien kohteena olevissa 
jäsenvaltioissa ja jotka perustuvat 
Euroopan unionin arvoihin;

Or. pt
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Tarkistus 230
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. kehottaa EU:n toimielimiä 
asettamaan etusijalle työpaikkojen 
luomisen ja yrittäjyyden tukemisen;

Or. en

Tarkistus 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. katsoo, että ainoastaan aidosti ja 
demokraattisesti vastuuvelvollisten 
toimielinten olisi ohjattava 
sopeuttamisohjelmien suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa koskevia poliittisia
prosesseja maissa, joilla on vakavia 
taloudellisia vaikeuksia; katsoo, että 
komissiolla olisi oltava rooli politiikan 
ohjauksessa; kehottaa rajoittamaan 
EKP:n ja IMF:n roolia tekniseen tukeen 
ja kehottaa lisäksi ottamaan ILO:n 
mukaan neuvonantajan ominaisuudessa; 
kehottaa lisäämään avoimuutta sekä 
poliittista ja yhteiskunnallista 
omavastuullisuutta sopeuttamisohjelmien 
laadinnassa ja täytäntöönpanossa;

Or. en
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Tarkistus 232
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
24 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 b. suosittelee, että heti kun 
talouskriisin vaikeimmat hetket ovat ohi, 
EU:n toimielimet yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa toteuttavat työpaikkoja koskevan 
elvytyssuunnitelman, joka olisi pitänyt 
toteuttaa vuosia sitten, koska tämä on 
ainoa tapa vakauttaa makrotalous ja 
saattaa velan ja alijäämän kaltaiset 
julkisen sektorin epätasapainotekijät 
tasapainoon; katsoo, että jotta tämä 
tapahtuisi, on pantava täytäntöön 
työllisyysstrategia, jossa otetaan 
huomioon tarve korjata nopeasti 
erityisesti pk-yrityksiä koskeva 
luototusjärjestelmä, todellinen 
työllisyyspolitiikka, johon sisältyy 
aktiivinen työmarkkinapolitiikka, laatu ja 
unionin julkiset työvoimapalvelut, 
ylöspäin suuntautuva palkkapolitiikka, 
Euroopan nuorisotyötakuu ja työttömiä 
kotitalouksia koskeva ohjelma sekä 
lopuksi entistä huolellisempi verohallinto;

Or. en

Tarkistus 233
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
24 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 b. pitää välttämättömänä sitä, että 
pohjimmiltaan erilaisia, sosiaalisia 
politiikkoja pannaan täytäntöön, jotta 
ratkaistaan kapitalismin ja kriisin 
aiheuttama sosiaalinen katastrofi; 
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korostaa, että sen vuoksi olisi toteutettava
aidosti progressiivinen verotusjärjestelmä 
ja että pankkisektori olisi otettava 
demokraattiseen julkiseen omistukseen ja 
sitä olisi johdettava demokraattisesti 
suunnitellulla tavalla ja sen olisi autettava 
rahoittamaan massiivista julkisten töiden 
ja palvelujen investointisuunnitelmaa, 
jotta luodaan laadukkaita työpaikkoja ja 
palveluja kaikille;

Or. en

Tarkistus 234
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään sosiaalisiin 
epätasapainotiloihin yhtä paljon 
huomiota kuin makrotaloudellisiin 
epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä 
varten työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 
(EPSCO) ensisijaisine tavoitteineen 
tasa-arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja 
euroryhmän kanssa ja varmistamaan 
täyden johdonmukaisuuden niiden 
tavoitteiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 235
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 c. kehottaa komissiota esittämään 
Eurooppa 2020 -strategiaa koskevan 
edistymiskertomuksen, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota edistyksen puutteeseen 
ohjelmamaissa ja tehdään ehdotuksia 
näiden maiden saattamisesta uskottavalle 
tielle kohti kaikkia Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 236
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
24 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 c. suosittelee, että tulevissa työelämän 
uudistuksissa ei oteta pelkästään 
huomioon työmarkkinoiden joustavaksi 
tekemistä vaan myös sen turvaaminen 
edistämällä yritysten kilpailukykyä ja 
ottamalla huomioon muut tekijät kuten 
energiakustannukset, vilpillinen kilpailu, 
sosiaalinen polkumyynti, 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
rahoitusjärjestelmät, kasvua ja työllisyyttä 
suosiva veropolitiikka ja yleensä kaikki, 
mikä auttaa reaalitaloutta ja yrittäjyyttä 
kehittymään;

Or. en
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Tarkistus 237
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
24 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 d. kehottaa toteuttamaan pikaisesti 
toimenpiteitä, joilla estetään kodittomien 
lukumäärän kasvu ohjelmamaissa, ja 
kehottaa komissiota tukemaan tätä 
politiikka-analyysillä ja edistämällä hyviä 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 238
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 d. kehottaa komissiota tekemään 
sosiaalisen vaikutustenarvioinnin ennen 
kuin se määrää mittavia uudistuksia 
ohjelmamaissa ja ottamaan huomioon 
näiden toimenpiteiden 
heijastusvaikutukset kuten köyhyyteen, 
sosiaaliseen syrjäytymiseen, rikollisuuteen 
ja muukalaisvihaan kohdistuvat 
vaikutukset;

Or. en
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Tarkistus 239
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
24 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 d. kehottaa komissiota harkitsemaan, 
että perustettaisiin euroryhmää vastaava 
rakenne, jossa euroalueen maat voivat 
koordinoida yhteisiä sosiaalialan 
politiikkoja ja jonka tarkoituksena on 
antaa käytännön vastauksia sosiaalisin 
ongelmiin; katsoo, että ”sosiaalisen 
euroryhmän” perustaminen voisi auttaa 
nostamaan sosiaalisten asioiden profiilia 
ja edistämään oikeudenmukaisempaa 
taloutta, joka perustuu entistä enemmän 
solidaarisuuteen ja osallisuuteen;

Or. pt

Tarkistus 240
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 e. katsoo, että sopeuttamisen rasitteen 
ei pitäisi tulla ainoastaan ohjelmamaista, 
jotka ovat taloudeltaan alijäämäisiä 
jäsenvaltioita, vaan että ylijäämäisten 
jäsenvaltioiden olisi myös osallistuttava 
euroalueen talouden 
uudelleentasapainottamiseen; kehottaa 
komissiota antamaan muille kuin 
ohjelmamaille tähän pyrkiviä suosituksia 
makrotalouspolitiikoista;

Or. en
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Tarkistus 241
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
24 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 e. kehottaa EU:ta laatimaan ohjelman, 
jolla torjutaan nuorisotyöttömyyttä ja jota 
rahoitetaan rahoitusliiketoimista 
saaduilla verotuloilla sekä 40 prosentilla 
unionin varoista, joita ei ole käytetty 
unionin nykyisten rahoituspuitteiden 
aikana;

Or. pt

Tarkistus 242
Alejandro Cercas

Lausuntoluonnos
24 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 e. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa, 
potilaiden järjestöjä ja ammatillisia elimiä 
tulevista sopeuttamisohjelmissa terveyteen 
liittyvistä toimenpiteistä ja hyödyntämään 
sosiaalisen suojelun komiteaa, jotta 
varmistetaan, että uudistuksilla lisätään 
järjestelmien tehokkuutta ja resursseja 
vaarantamatta heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä ja tärkeintä sosiaalista 
suojelua, mukaan luettuna lääkkeiden 
hankinta ja käyttö, tärkeimmät 
perustarpeet ja 
terveydenhoitohenkilökunnan huomioon 
ottaminen;

Or. en
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Tarkistus 243
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
24 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 f. kehottaa EU:ta asettamaan 
11 prosentin rajan työttömyysasteelle 
vuoteen 2020 mennessä ja sisällyttämän 
tämän rajan finanssipoliittiseen 
sopimukseen ja samalla luomaan 
tarvittavat olosuhteet, joiden mukaisesti 
vastataan yhteisvastuullisesti sosiaalisista 
tukimekanismeista ja 
työttömyyskorvauksista jäsenvaltioissa, 
jotka ylittävät tämän rajan;

Or. pt

Tarkistus 244
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
24 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 f. toteaa, että asetuksen 
(EU) N:o 472/2013 19 artiklan mukaisesti 
komissio toimittaa parlamentille 
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ennen 1. tammikuuta 
2014; kehottaa komissiota esittämään 
tämän kertomuksen viipymättä ja 
sisällyttämään siihen tämän asetuksen 
vaikutukset täytäntöönpantuihin 
ohjelmiin; 

Or. en


