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Tarkistus 1
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että julkisiin investointeihin, 
tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat 
kielteisesti kasvunäkymiin;

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi ja parantaa julkisen 
talouden maksuvalmiutta velkakulujen 
alentamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että pitkän aikavälin investoinnit
koulutukseen, tutkimukseen ja
kehitykseen sekä kasvumahdollisuuksia 
luovat investoinnit ovat ensisijaisia;

Or. en

Tarkistus 2
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että julkisiin investointeihin, 
tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat 
kielteisesti kasvunäkymiin;

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että julkisiin investointeihin, 
tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat 
kielteisesti kasvunäkymiin; siksi 
tulevaisuuteen suuntautuneita 
investointeja koulutukseen ja 
tutkimukseen on jatkossa edistettävä ja 
tarvittaessa lisättävä;
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Or. de

Tarkistus 3
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että julkisiin investointeihin, 
tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat 
kielteisesti kasvunäkymiin;

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
jäsenvaltioissa vallitsevat erityisolosuhteet 
huomioiden ja että julkisiin 
investointeihin, tutkimukseen ja 
koulutukseen kohdistuvat harkitsemattomat 
leikkaukset vaikuttavat kielteisesti 
kasvunäkymiin;

Or. el

Tarkistus 4
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuva työttömyyden ja velan kasvu on 
ristiriidassa kestävän julkisen talouden 
päämäärän kanssa; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimia talouden 
vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä 
pitää tehdä harkiten ja järkevällä aikavälillä 
ja että julkisiin investointeihin, 
tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat 

1. ottaa huomioon, että talouskriisistä 
johtuvat työttömyyden ja velan kasvu sekä 
kasvun heikkeneminen ovat ristiriidassa 
kestävän julkisen talouden päämäärän 
kanssa; toteaa, että jäsenvaltioiden on 
tarpeen toimia talouden vakauttamiseksi 
mutta korostaa, että tämä pitää tehdä 
harkiten ja järkevällä aikavälillä ja että 
julkisiin investointeihin, tutkimukseen ja 
koulutukseen kohdistuvat harkitsemattomat 
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kielteisesti kasvunäkymiin; leikkaukset vaikuttavat kielteisesti kasvun, 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
näkymiin;

Or. fr

Tarkistus 5
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nykyinen elpyminen on 
vielä heikkoa ja että työttömyys kasvaa 
edelleen useimmissa jäsenvaltioissa, 
joissa se koettelee erityisen ankarasti 
nuoria; uskoo vakaasti, ettei talouskriisin 
voida todeta päättyneen, ennen kuin 
työttömyys laskee olennaisesti ja 
pysyvästi; korostaa, että Euroopan 
hyvinvointivaltiot ovat osoittaneet arvonsa 
saamalla aikaan vakautta ja edistämällä 
elpymistä;

Or. en

Tarkistus 6
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii vakaus- ja kasvusopimuksen 
kumoamista ja korvaamista työllisyys- ja 
kasvusopimuksella, jolla kannustetaan 
julkisia sijoituksia, lisätään tehokkuutta 
ja määritellään kunkin jäsenvaltion 
erityistarpeiden mukaiset taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset, 
joiden tavoitteena on erityisesti 
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työttömyyden ja köyhyyden 
vähentäminen;

Or. pt

Tarkistus 7
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa tarvetta muuttaa EKP:n 
monetaristisia politiikkoja ja uusliberaalia 
Lissabonin sopimusta ja asettaa etusijalle 
sellaisen ratkaisun löytämisen työllisyys-
ja köyhyysongelmaan, jonka avulla 
voidaan luoda työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavia työpaikkoja, taata 
taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvaisuus ja myöntää 
budjettitukea vakavimmassa asemassa 
oleville maille ja erityisesti luoda 
ennakolta rahastoja, jotka eivät edellytä 
kansallisia rahoitusosuuksia;

Or. pt

Tarkistus 8
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 kohtaa (uusi) edeltävä alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kriisistä irtautumiseen tähtäävän 
strategian sosiaalinen ulottuvuus ja 
työllisyysulottuvuus

Or. it
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Tarkistus 9
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen
elpymisstrategia, joka perustuu 
työllisyyden tukemiseen, koulutukseen ja 
investointeihin, teollisuuden elvyttämiseen 
ja kilpailukykyisen vihreän talouden
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä strategia, joka perustuu 
työtekijöiden oikeuksia kunnioittavan 
työllisyyden tukemiseen, työntekijöiden 
arvostuksen parantamiseen, koulutukseen 
kannustamiseen, investointeihin, 
teollisuuden ja muiden tuotannonalojen
elvyttämiseen ja laadukkaiden, kaikkien 
saatavilla olevien julkisten palvelujen 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;

Or. pt

Tarkistus 10
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, 
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen ja investointeihin, 
teollisuuden elvyttämiseen ja 
kilpailukykyisen vihreän talouden 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia,
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen 
sekä innovaatioihin ja tuotannollisiin 
investointeihin, teollisuuden elvyttämiseen 
ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseen 
sekä kilpailukykyisen vihreän talouden 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;
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Or. es

Tarkistus 11
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, 
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen ja investointeihin,
teollisuuden elvyttämiseen ja 
kilpailukykyisen vihreän talouden 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä; 

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, 
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen ja investointeihin, jotka 
johtavat taloudellisen toiminnan nousuun 
tulevaisuudessa ja kilpailukykyisen 
talouden kehittämiseen; katsoo, että 
kyseisten tavoitteiden on oltava EU 2020 -
strategian keskiössä;

Or. en

Tarkistus 12
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, 
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen ja investointeihin, 
teollisuuden elvyttämiseen ja 
kilpailukykyisen vihreän talouden 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida 
perin pohjin kriisin sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä vaikutuksia ja 
määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, 
joka perustuu työllisyyden tukemiseen, 
koulutukseen ja investointeihin, 
teollisuuden muutosprosessiin ja 
kilpailukykyisen vihreän talouden 
kehittämiseen; katsoo, että kyseisten 
tavoitteiden on oltava EU 2020 -strategian 
keskiössä;
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Or. fr

Tarkistus 13
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategian ei pidä missään 
nimessä luoda rakenteellista 
epätasapainoa tai syventää tuloeroja; 
katsoo, että jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata 
palkkataso, eläkkeet ja perheiden 
ostovoima;

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategiassa tulee ottaa käyttöön 
tarpeelliset uudistukset talouden 
tuottavuutta ja kilpailukykyä heikentävän 
rakenteellisen epätasapainon 
poistamiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
taloudellisten ja verotuksellisten toimien ei
pitäisi vaarantaa kestävää julkista taloutta 
ja jäsenvaltioiden mahdollisuutta tarjota 
välttämättömiä julkisia palveluita 
tulevaisuudessa; korostaa, että on tarpeen 
palauttaa mahdollisimman pian vakaus-
ja kasvusopimuksessa mainittu 
talousarviota koskeva kurinalaisuus, jotta 
voidaan varmistaa kestävä kasvu ja 
työpaikkojen syntyminen; pyytää, että 
jäsenvaltiot täyttävät vakaus- ja 
lähentymissopimusten mukaiset 
sitoumuksensa;

Or. es

Tarkistus 14
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategian ei pidä missään 
nimessä luoda rakenteellista epätasapainoa 
tai syventää tuloeroja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata 

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategian ei pidä missään 
nimessä luoda rakenteellista epätasapainoa 
tai syventää tuloeroja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata 
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palkkataso, eläkkeet ja perheiden 
ostovoima;

palkkataso, eläkkeet, työttömyysturva ja 
perheiden ostovoima;

Or. pt

Tarkistus 15
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategian ei pidä missään 
nimessä luoda rakenteellista epätasapainoa 
tai syventää tuloeroja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata 
palkkataso, eläkkeet ja perheiden
ostovoima;

3. katsoo, että talouden 
elvyttämisstrategian ei pidä missään 
nimessä luoda rakenteellista epätasapainoa 
tai syventää tuloeroja; katsoo, että 
jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata 
palkkataso, eläkkeet ja kotitalouksien
ostovoima;

Or. fr

Tarkistus 16
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että väestön ikääntyminen 
seuraavien vuosikymmenten aikana on 
EU:n jäsenvaltioille ennennäkemätön 
haaste ja siksi kriisin vastaisten toimien ei 
periaatteessa pitäisi aiheuttaa pitkän 
aikavälin seurauksia julkiselle taloudelle 
ja rasittaa liikaa tulevia sukupolvia 
nykyisten velkojen takaisinmaksulla;

Or. en
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Tarkistus 17
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi; pitää tässä yhteydessä 
tärkeinä toimia, joilla parannetaan 
inhimillisen pääoman, kuten koulutuksen, 
laatua, terveydenhuoltoa koskevia toimia, 
joilla pyritään kehittämään entistä 
tuottavampaa ja entistä pidempään 
työskentelevää työvoimaa sekä toimia, 
joilla pyritään pidentämään ammatillisen 
toiminnan kestoa;

Or. en

Tarkistus 18
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

4. Korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi; pyytää jäsenvaltioita ja 
Euroopan komissiota vahvistamaan 
työllisyyttä ja työmarkkinoita koskevia 
politiikkoja ja toimia ja asettamaan ne 
keskeiselle sijalle EU 2020 -strategiassa;

Or. it
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Tarkistus 19
Elisabeth Lynne

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten
työttömyyden torjuntaa koskevat toimet, 
jotka tähtäävät korkealaatuisten 
työpaikkojen lisäämiseen työn ja 
investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten, ikääntyvien, 
vammaisten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, 
erityisesti nuorten ja naisten työttömyyden 
torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät 
korkealaatuisten työpaikkojen lisäämiseen 
työn ja investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

korostaa, että on tärkeää yhdistää talouden 
elvyttämistä ja rakenteellisen, erityisesti 
nuorten, naisten ja ikääntyneiden
työttömyyden torjuntaa koskevat toimet, 
jotka tähtäävät korkealaatuisten 
työpaikkojen lisäämiseen työn ja 
investointien tuottavuuden 
kasvattamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 21
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. Korostaa, että etenkin euroalueella 
työllisyyspolitiikan yhteydessä 
palkkapolitiikkaan on sovellettava yhteistä 
lähestymistapaa, jossa palkkoja 
korotetaan todellisen inflaation ja 
tuottavuuden mukaisesti hyödyntämällä 
Euroopan laajuisesti vero- ja 
palkkapolitiikan mahdollisuuksia 
kysynnän kasvun ja talouskasvun sekä 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toimivuuden mukaan;

Or. it

Tarkistus 22
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 kohtaa (uusi) edeltävä alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Väestörakenteen muutosten ja 
työllisyysstrategian vaikutus 

Or. it

Tarkistus 23
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että julkisen talouden kestävyys 
riippuu suurelta osin mahdollisuudesta 
parantaa työllisyyttä ja toteuttaa sopivaa 

5. katsoo, että julkisen talouden kestävyys 
riippuu suurelta osin mahdollisuudesta 
parantaa työllisyyttä, jotta pystytään
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maahanmuuttopolitiikkaa, joka tähtää 
työmarkkinoille sijoittumiseen ja täyteen 
kansalaisuuteen ja joka pystyy vastaamaan 
erityisesti eläkejärjestelmien kestävyyteen 
liittyviin väestörakenteen ja julkisen 
talouden haasteisiin;

vastaamaan erityisesti eläkejärjestelmien 
kestävyyteen liittyviin väestörakenteen ja 
julkisen talouden haasteisiin; katsoo, että
Euroopan nykyistä inhimillistä pääomaa 
voidaan tukea keskipitkällä aikavälillä 
sopivalla maahanmuuttopolitiikalla, joka 
tähtää maahanmuuttajien 
työmarkkinoille sijoittumiseen ja 
kansalaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 24
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että julkisen talouden kestävyys 
riippuu suurelta osin mahdollisuudesta 
parantaa työllisyyttä ja toteuttaa sopivaa 
maahanmuuttopolitiikkaa, joka tähtää 
työmarkkinoille sijoittumiseen ja täyteen 
kansalaisuuteen ja joka pystyy vastaamaan 
erityisesti eläkejärjestelmien kestävyyteen 
liittyviin väestörakenteen ja julkisen 
talouden haasteisiin;

5. katsoo, että julkisen talouden kestävyys 
riippuu suurelta osin mahdollisuudesta 
parantaa kohtuullisen ja riittävän palkan 
tarjoavaa työllisyyttä ja toteuttaa sopivaa 
maahanmuuttopolitiikkaa, joka tähtää 
työmarkkinoille sijoittumiseen ja täyteen 
kansalaisuuteen ja joka pystyy vastaamaan 
erityisesti eläkejärjestelmien kestävyyteen 
liittyviin väestörakenteen ja julkisen 
talouden haasteisiin;

Or. de

Tarkistus 25
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että työllisyyden lisääminen 
on Euroopan unionille olennaisen 
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tärkeää väestön ikääntymisen haasteisiin 
vastaamiseksi ja että korkea 
työmarkkinoille osallistumisen aste on 
talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden 
sekä kestävän ja kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden edellytys; 

Or. en

Tarkistus 26
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU 2020 -strategian pohjalta 
pitäisi laatia talous-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus, joka 
perustuisi sekä kansallisella että 
Euroopan tasolla mitattaviin 
suuntaviivoihin, indikaattoreihin ja 
vertailuarvoihin sekä järjestelmään, joka 
palkitsisi tavoitteita noudattavia ja 
rankaisisi tavoitteista jääneitä tahoja, ja 
pohjautuisi joustoturvaperiaatteisiin ja 
sosiaalisen vuoropuhelun menetelmään;

6. katsoo, että EU 2020 -strategian 
tavoitteena pitäisi olla työntekijöiden ja 
muiden ihmisten elinolosuhteiden 
parantaminen, varallisuuden tasaisen 
jakautumisen takaaminen, taloudellisen 
toiminnan kannustaminen, työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen 
luominen, valtion talouteen liittyvän 
roolin vahvistaminen, kysynnän 
edistäminen, mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten tuen edistäminen ja 
julkisten sijoitusten vahvistaminen siten, 
että otetaan huomioon kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteet ja -tarpeet;

Or. pt

Tarkistus 27
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU 2020 -strategian pohjalta 
pitäisi laatia talous-, työllisyys- ja 

6. katsoo, että EU 2020 -strategian pohjalta 
pitäisi laatia talous- työllisyys- ja 
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sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus, joka 
perustuisi sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla mitattaviin suuntaviivoihin, 
indikaattoreihin ja vertailuarvoihin sekä 
järjestelmään, joka palkitsisi tavoitteita 
noudattavia ja rankaisisi tavoitteista 
jääneitä tahoja, ja pohjautuisi
joustoturvaperiaatteisiin ja sosiaalisen 
vuoropuhelun menetelmään;

sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus, jolla 
pyritään ylläpitämään Euroopan talouden 
kilpailukykyä ja joka keskittyy kaikkien 
kansalaisten työelämään sijoittamiseen, 
mikä suojaa kansalaisia parhaiten 
sosiaaliselta syrjäytymiseltä; korostaa, 
että kaikkien toimien tulisi tukea toinen 
toistaan myönteisten synergiaetujen 
saavuttamiseksi; katsoo, että strategian 
tulisi perustua sekä kansallisella että 
Euroopan tasolla mitattaviin ja verrattaviin
suuntaviivoihin, mahdollisiin 
indikaattoreihin ja vertailuarvoihin sekä 
järjestelmään, joka palkitsisi tavoitteita 
noudattavia ja rankaisisi tavoitteista 
jääneitä tahoja, ja noudattaisi
joustoturvaperiaatteita ja sosiaalisen 
vuoropuhelun mentelmää;

Or. en

Tarkistus 28
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU 2020 -strategian pohjalta 
pitäisi laatia talous-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus, joka 
perustuisi sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla mitattaviin suuntaviivoihin, 
indikaattoreihin ja vertailuarvoihin sekä 
järjestelmään, joka palkitsisi tavoitteita 
noudattavia ja rankaisisi tavoitteista 
jääneitä tahoja, ja pohjautuisi 
joustoturvaperiaatteisiin ja sosiaalisen 
vuoropuhelun menetelmään;

6. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 29
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 kohtaa (uusi) edeltävä alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys

Or. it

Tarkistus 30
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon
tähtäävä julkinen talous tarjoaa ratkaisun 
rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän 
kriisistä johtuviin ongelmiin sekä 
väestörakenteen ja globaalistumisen 
haasteisiin; 

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun ja 
kestäviä sosiaalisen suojelun järjestelmiä 
takaavien tarpeellisten uudistusten 
hyväksymiseen tähtäävä julkinen talous 
tarjoaa ratkaisun rahoitus-, talous- ja 
sosiaalijärjestelmän kriisistä johtuviin 
ongelmiin sekä väestörakenteen ja 
globaalistumisen haasteisiin; 

Or. es

Tarkistus 31
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon
tähtäävä julkinen talous tarjoaa ratkaisun 
rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän 

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja sukupolvien väliseen 
solidaarisuuteen tähtäävä julkinen talous 
tarjoaa ratkaisun rahoitus-, talous- ja 
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kriisistä johtuviin ongelmiin sekä 
väestörakenteen ja globaalistumisen 
haasteisiin;

sosiaalijärjestelmän kriisistä johtuviin 
ongelmiin sekä väestörakenteen ja 
globaalistumisen haasteisiin; 

Or. en

Tarkistus 32
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon 
tähtäävä julkinen talous tarjoaa ratkaisun 
rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän 
kriisistä johtuviin ongelmiin sekä 
väestörakenteen ja globaalistumisen 
haasteisiin;

7. katsoo, että jäsenvaltioiden entistä 
paremmin koordinoidut kestävään 
kasvuun, työllisyyden laatuun, osallisuutta 
edistävän sosiaalijärjestelmän ylläpitoon ja 
varojen uudelleenjakoon tähtäävät julkiset 
taloudet voisivat ratkaista osittain
rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän 
kriisistä johtuvat ongelmat sekä 
väestörakenteen ja globaalistumisen 
haasteet;

Or. en

Tarkistus 33
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon 
tähtäävä julkinen talous tarjoaa ratkaisun
rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän 
kriisistä johtuviin ongelmiin sekä 
väestörakenteen ja globaalistumisen 
haasteisiin;

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu 
kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, 
osallisuutta edistävän sosiaalijärjestelmän 
ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon 
tähtäävä julkinen talous tarjoaa yhden 
ratkaisun rahoitus-, talous- ja 
sosiaalijärjestelmän kriisistä johtuviin 
ongelmiin sekä väestörakenteen ja 
globaalistumisen haasteisiin;
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Or. fr

Tarkistus 34
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. Muistuttaa, että pakollisten 
eläkejärjestelmien tasapaino riippuu 
pitkällä aikavälillä väestörakenteen 
muutosten lisäksi myös työikäisten 
tuottavuudesta, koska nämä vaikuttavat 
potentiaaliseen kasvuasteeseen, sekä 
näiden järjestelmien rahoitukseen 
varatusta BKT-osuudesta;

Or. it

Tarkistus 35
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa pian julkaistavan, 
eläkeuudistusta koskevan vihreän kirjan 
merkitystä ja pitää perustavanlaatuisena 
turvallisen ja kestävän 
sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä 
sekä julkiselle että täydentävälle pohjalle 
ja kyseisen kehityksen kannustamista niin 
sopimusteitse kuin verotuksellisin 
keinoin;

8. pyytää jäsenvaltioita tarkastelemaan 
uudelleen ja laskemaan eläkeikää yleisen 
ja erityisesti nuorten työllisyyden 
edistämiseksi ja työttömyyden 
vähentämiseksi;

Or. pt
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Tarkistus 36
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa pian julkaistavan, 
eläkeuudistusta koskevan vihreän kirjan 
merkitystä ja pitää perustavanlaatuisena 
turvallisen ja kestävän 
sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä
sekä julkiselle että täydentävälle pohjalle 
ja kyseisen kehityksen kannustamista niin 
sopimusteitse kuin verotuksellisin keinoin;

8. korostaa pian julkaistavan, 
eläkeuudistusta koskevan vihreän kirjan 
merkitystä ja pitää perustavanlaatuisena 
kehittää kestäviä, turvallisia ja hyvin 
monipuolisia eläkejärjestelmiä, joilla on 
erilaisia rahoituslähteitä, jotka perustuvat 
työ- ja rahoitusmarkkinoihin, yritysten 
järjestelmiin sekä julkiseen että 
täydentävään työnantajaperusteiseen ja 
yksilölliseen järjestelmään; katsoo, että
kyseistä kehitystä tulisi kannustaa niin 
sopimusteitse kuin verotuksellisin keinoin; 
pitää siksi tärkeänä, että EU:n 
kansalaisilla on tietoa eläkeasioista;

Or. en

Tarkistus 37
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että pitkällä aikavälillä 
luontaiset eläkevastuut muodostavat 
yhden suurimmista julkisen 
kokonaisvelan osuuksista ja että 
jäsenvaltioiden tulisi julkaista 
säännöllisesti tietoa luontaisista 
eläkevastuistaan yhteisesti sovittujen 
menetelmien mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 38
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista sekä 
verorasituksen tasapuolisempaa jakamista 
keventäen tuntuvasti ja progressiivisesti 
työhön kohdistuvaa verorasitusta, mikä 
vähentäisi köyhyyttä ja takaisi sosiaalisen 
yhteenkuuluvaisuuden, joka on keskeinen 
tekijä Euroopan taloudellisessa ja 
sosiaalisen mallin kilpailukyvyn ja 
kestävyyden kannalta.

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista sekä 
verorasituksen tasapuolisempaa jakamista 
kiristämällä erityisesti rahoitusalan 
toimintojen verotusta ja poistamalla 
veroparatiisit, mikä vähentäisi köyhyyttä ja 
takaisi sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden.

Or. pt

Tarkistus 39
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista sekä 
verorasituksen tasapuolisempaa jakamista 
keventäen tuntuvasti ja progressiivisesti 
työhön kohdistuvaa verorasitusta, mikä 
vähentäisi köyhyyttä ja takaisi sosiaalisen 
yhteenkuuluvaisuuden, joka on keskeinen 
tekijä Euroopan taloudellisessa ja 
sosiaalisen mallin kilpailukyvyn ja 
kestävyyden kannalta.

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista sekä 
verorasituksen tasapuolisempaa jakamista 
keventäen tuntuvasti ja progressiivisesti 
työhön ja pk-yrityksiin kohdistuvaa 
verorasitusta, mikä vähentäisi köyhyyttä, 
takaisi sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden ja
edistäisi talouden kasvua ja tuottavuutta, 
joka on keskeinen tekijä Euroopan 
taloudellisessa ja sosiaalisen mallin 
kilpailukyvyn ja kestävyyden kannalta.
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Or. es

Tarkistus 40
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista sekä 
verorasituksen tasapuolisempaa jakamista
keventäen tuntuvasti ja progressiivisesti 
työhön kohdistuvaa verorasitusta, mikä 
vähentäisi köyhyyttä ja takaisi sosiaalisen 
yhteenkuuluvaisuuden, joka on keskeinen 
tekijä Euroopan taloudellisessa ja 
sosiaalisen mallin kilpailukyvyn ja 
kestävyyden kannalta.

9. katsoo, että samanaikainen kestävän 
julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii 
hallinnon ja julkisten varojen käytön 
tehostamista ja laadun parantamista ja että
jäsenvaltioita tulisi kannustaa 
harkitsemaan toimenpiteitä verorasituksen 
tasapuolisemman jakamisen 
varmistamiseksi keventäen tuntuvasti ja 
progressiivisesti työhön kohdistuvaa 
verorasitusta, mikä voisi edistää 
köyhyyden vähentämistä ja takaisi 
sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden, joka on 
keskeinen tekijä Euroopan taloudellisessa 
ja sosiaalisen mallin kilpailukyvyn ja 
kestävyyden kannalta.

Or. en


