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Tarkistus 1
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 1979 
hyväksytyn kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen,

Or. en

Tarkistus 2
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ja 
ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa 
vuonna 1993 vahvistetun ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti 
sen 3, 16, 18, 23, 25, 26 ja 29 artiklan,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ja 
ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa 
vuonna 1993 vahvistetun ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti 
sen 3, 16, 18, 23, 25, 26, 27 ja 29 artiklan,

Or. en

Tarkistus 3
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimukset nro 26 
ja 131 vähimmäistulon määräämisestä,

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimukset nro 26 
ja 131 vähimmäistulon määräämisestä sekä 
nro 29 ja 105 pakkotyön poistamisesta,

Or. en
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Tarkistus 4
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ILOn pääjohtajan 
vuonna 2005 julkaiseman yleisraportin 
maailmanlaajuisesta pakkotyön 
vastaisesta liittoutumasta, joka kuuluu 
työhön liittyviä perusperiaatteita ja 
-oikeuksia koskevan ILOn julistuksen 
seurantatoimiin,

Or. en

Tarkistus 5
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 34, 35 ja 36 artiklan, 
joissa määritellään erityisesti oikeus 
toimeentuloturvaan ja asumisen tukeen, 
terveyden korkeatasoinen suojelu ja 
mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja1,
____________
1(EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.)

Or. en

Tarkistus 6
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon työllisyyden ja 
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sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-
0364/2008),

Or. en

Tarkistus 7
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 
antamansa päätöslauselman 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen 
osallisuuden edistämisestä,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 
annetun komission suosituksen 
(KOM(2008)0639) ja 6. toukokuuta 2009 
antamansa päätöslauselman 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen 
osallisuuden edistämisestä,

Or. en

Tarkistus 8
Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 
annetun komission tiedonannon 
komission suosituksesta työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden 
edistämiseksi,

Or. fr

Tarkistus 9
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 
annetun komission suosituksen 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen 
osallisuuden edistämiseksi,

Or. it

Tarkistus 10
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 
esittämänsä kirjallisen kannanoton nro 
0111/2007 kodittomuuden poistamiseen,

Or. en

Tarkistus 11
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2010 
tehdyn komission ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista,

Or. en

Tarkistus 12
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

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

A a. toteaa, että köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen ovat ihmisarvon ja 
perusluonteisten ihmisoikeuksien 
loukkauksia ja että 
toimeentulotukijärjestelmien keskeisenä 
tavoitteena on oltava poistaa köyhyys ja 
tarjota mahdollisuus ihmisarvoiseen 
elämään,

Or. en

Tarkistus 13
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikista köyhyyden 
vähentämistä koskevista julistuksista 
huolimatta sosiaalinen eriarvoisuus on 
lisääntynyt ja että 17 prosenttia väestöstä 
(lähes 85 miljoonaa ihmistä) eli vuoden 
2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella 
myös sosiaalietuuksien maksamisen 
jälkeen, kun taas vuonna 2005 kyseinen 
määrä oli 16 prosenttia ja 15 jäsenvaltion 
EU:ssa vuonna 2000 yhteensä 
15 prosenttia,

B. ottaa huomioon, että taloudellisesta 
hyvinvoinnista ja kaikista köyhyyden 
vähentämistä koskevista julistuksista 
huolimatta sosiaalinen eriarvoisuus on 
lisääntynyt ja että 17 prosenttia väestöstä 
(lähes 85 miljoonaa ihmistä) eli vuoden 
2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella 
myös sosiaalietuuksien maksamisen 
jälkeen, kun taas vuonna 2005 kyseinen 
määrä oli 16 prosenttia ja 15 jäsenvaltion 
EU:ssa vuonna 2000 yhteensä 
15 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 14
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että kaikista köyhyyden 
vähentämistä koskevista julistuksista 

B. ottaa huomioon, että kaikista köyhyyden 
vähentämistä koskevista julistuksista 
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huolimatta sosiaalinen eriarvoisuus on 
lisääntynyt ja että 17 prosenttia väestöstä 
(lähes 85 miljoonaa ihmistä) eli vuoden 
2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella 
myös sosiaalietuuksien maksamisen 
jälkeen, kun taas vuonna 2005 kyseinen 
määrä oli 16 prosenttia ja 15 jäsenvaltion 
EU:ssa vuonna 2000 yhteensä 
15 prosenttia,

huolimatta sosiaalinen eriarvoisuus on 
lisääntynyt ja että 17 prosenttia väestöstä 
(lähes 85 miljoonaa ihmistä) eli vuoden 
2008 lopussa köyhyysrajan alapuolella 
sosiaalietuuksien maksamisen jälkeen, kun 
taas vuonna 2005 kyseinen määrä oli 
16 prosenttia ja 15 jäsenvaltion EU:ssa 
vuonna 2000 yhteensä 15 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 15
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. huomauttaa, ettei köyhyyttä ole 
onnistuttu vähentämään pelkän kasvun ja 
työpaikkojen avulla; toteaa, että 
sosiaalietuuksilla voidaan merkittävästi 
vähentää köyhyyttä ja että ne toimivat 
automaattisena vakauttajana kriisin 
aikana vähentämällä köyhyysriskejä 
38 prosenttia (vuoden 2008 tiedot), joskin 
niiden köyhyyttä vähentävä vaikutus 
vaihtelee eri jäsenvaltioissa huomattavasti 
eli joidenkin maiden 50 prosentista tai yli 
toisten maiden 17 prosenttiin tai alle, sillä 
niissä näkyvät erot sosiaalimenojen 
määrässä – 12 prosentista 30 prosenttiin 
BKT:stä – sekä sosiaaliturvajärjestelmien 
tehokkuus ja vaikuttavuus,

Or. en

Tarkistus 16
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että lasten ja alle 17- C. ottaa huomioon, että lasten ja alle 17-
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vuotiaiden nuorten köyhyysriskiaste on 
suurempi kuin koko väestön ollen 
27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 
yhteensä 20 prosenttia ja että korkeimmat 
köyhyysriskiasteet kirjattiin Romaniassa 
(33 prosenttia), Bulgariassa 
(26 prosenttia), Italiassa ja Latviassa 
(25 prosenttia), Espanjassa 
(24 prosenttia), Kreikassa, Portugalissa, 
Liettuassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa (kukin 23 prosenttia) 
sekä Puolassa (22 prosenttia),

vuotiaiden nuorten köyhyysriskiaste on 
suurempi kuin koko väestön ollen 
27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 
yhteensä 20 prosenttia ja että korkein
köyhyysriskiaste oli 33 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 17
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että muuta väestöä 
suurempi köyhyysriski koskee myös 
vanhuksia, joista vähintään 65-vuotiaiden 
osalta köyhyysriskiaste oli 27 jäsenvaltion 
EU:ssa vuonna 2008 lähes 19 prosenttia,

D. ottaa huomioon, että muuta väestöä 
suurempi köyhyysriski koskee myös 
vanhuksia, joista vähintään 65-vuotiaiden 
osalta köyhyysriskiaste oli 27 jäsenvaltion 
EU:ssa vuonna 2008 lähes 19 prosenttia, 
kun vuonna 2005 vastaava luku oli 
19 prosenttia ja vuonna 2000 puolestaan 
17 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 18
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että toimeentulon 
epävarmuuden ja matalapalkkaisuuden 
lisääntyminen kasvattaa köyhyysuhan alla 
olevien työntekijöiden määrää, joka oli 
työssäkäyvän väestön osalta 

E. ottaa huomioon, että toimeentulon 
epävarmuuden ja matalapalkkaisuuden 
jatkuva yleisyys tietyillä aloilla pitää 
korkealla tasolla köyhyysuhan alla olevien 
työntekijöiden määrää, joka oli 
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27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 
keskimäärin 8 prosenttia ja suurimmillaan 
Romaniassa (17 prosenttia), Kreikassa 
(14 prosenttia), Puolassa ja Portugalissa 
(kukin 12 prosenttia) sekä Espanjassa ja 
Latviassa (kukin 11 prosenttia),

työssäkäyvän väestön osalta 
27 jäsenvaltion EU:ssa vuonna 2008 
keskimäärin 8 prosenttia, kun vuonna 
2005 vastaava luku oli 8 prosenttia ja 
vuonna 2000 puolestaan 7 prosenttia 
15 jäsenvaltion EU:ssa,

Or. en

Tarkistus 19
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että 24. kesäkuuta 1992 
antamassaan suosituksessa 92/441/ETY 
neuvosto kehottaa jäsenvaltioita 
tunnustamaan ihmisten perusoikeuden 
ihmisarvoisen elämän edellyttämiin 
riittäviin resursseihin ja etuuksiin; toteaa, 
että 27. heinäkuuta 1992 antamassaan 
suosituksessa 92/442/ETY neuvosto 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
kohtuullisen elintason; toteaa, että 
17. joulukuuta 1999 antamissaan 
päätelmissä neuvosto kannatti sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä yhtenä 
sosiaalisen suojelun uudenaikaistamisen 
ja parantamisen tavoitteista,

Or. it

Tarkistus 20
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että suurin osa 
köyhyysuhan alla elävästä väestöstä on 
naisia, mikä on seurausta työttömyydestä, 
epävarmasta työstä, matalapalkkaisuudesta, 

F. ottaa huomioon, että merkittävä osa 
köyhyysuhan alla elävistä on naisia, mikä 
on seurausta työttömyydestä, epävarmasta 
työstä, matalapalkkaisuudesta, 
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palkkasyrjinnästä ja pienemmistä 
eläkkeistä,

palkkasyrjinnästä ja pienemmistä 
eläkkeistä,

Or. en

Tarkistus 21
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että suurin osa 
köyhyysuhan alla elävästä väestöstä on 
naisia, mikä on seurausta työttömyydestä, 
epävarmasta työstä, matalapalkkaisuudesta, 
palkkasyrjinnästä ja pienemmistä 
eläkkeistä,

F. ottaa huomioon, että suurin osa 
köyhyysuhan alla elävästä väestöstä on 
naisia, mikä on seurausta työttömyydestä, 
hoitovastuun vähäisestä jakamisesta,
epävarmasta työstä, matalapalkkaisuudesta, 
palkkasyrjinnästä ja pienemmistä 
eläkkeistä,

Or. en

Tarkistus 22
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, ettei EU:ssa ole virallisia 
tietoja äärimmäisestä köyhyydestä, kuten 
kodittomuudesta, ja että viimeaikaisia 
suuntauksia on sen vuoksi vaikea seurata,

Or. en

Tarkistus 23
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että naisilla on suurempi riski 
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ajautua äärimmäiseen köyhyyteen kuin 
miehillä; huomauttaa, että pysyvä 
köyhyyden naisistumisen suuntaus tämän 
päivän eurooppalaisissa yhteiskunnissa 
osoittaa, että sosiaaliturvajärjestelmien 
nykyistä kehystä sekä monia unionin 
sosiaali-, talous- ja työllisyyspolitiikoista 
ei ole suunniteltu vastaamaan naisten 
tarpeisiin ja eroihin naisten työssä; 
katsoo, että Euroopassa naisten 
köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 
on vastattava erityisillä, moniosaisilla ja 
sukupuolten väliset erot huomioon 
ottavilla politiikoilla;

Or. en

Tarkistus 24
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. katsoo, että naisilla on suurempi riski 
ajautua äärimmäiseen köyhyyteen kuin 
miehillä, etenkin vanhuksilla, koska 
sosiaaliturvajärjestelmät perustuvat usein 
jatkuvan ansiotyön periaatteeseen; toteaa, 
ettei yksilöllinen oikeus köyhyyttä 
estävään vähimmäistuloon saisi olla 
riippuvainen työhön liittyvistä 
sosiaalivakuutusmaksuista;

Or. en

Tarkistus 25
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. toteaa, että nuorisotyöttömyys on 
kohonnut ennennäkemättömälle tasolle 
eli 21,4 prosenttiin EU:ssa ja vaihtelee 
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Alankomaiden 7,6 prosentista Espanjan 
44,5 prosenttiin ja Latvian 
43,8 prosenttiin ja että nuorille tarjottu 
oppisopimuskoulutus ja työharjoittelu on 
usein palkatonta tai heikosti palkattua,

Or. en

Tarkistus 26
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F c kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F c. ottaa huomioon, että talous- ja 
rahoituskriisi on supistanut työpaikkojen 
tarjontaa, sillä arvioiden mukaan 
syyskuun 2008 jälkeen on menetetty yli 
5 miljoonaa työpaikkaa, ja että se on myös 
lisännyt epävarmuutta,

Or. en

Tarkistus 27
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle ja että tämä edellyttää tulojen 
ja varallisuuden oikeudenmukaista
jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus köyhyyttä ja siihen 
liittyvää sosiaalista syrjäytymistä koskevan 
tietoisuuden lisäämiselle ja aktiivisen 
osallisuuden edistämiselle ja että tämä 
edellyttää varallisuuden 
oikeudenmukaisempaa jakamista ja 
todellisen taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaavia toimenpiteitä,

Or. de



PE441.188v02-00 14/96 AM\817360FI.doc

FI

Tarkistus 28
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle ja että tämä edellyttää tulojen 
ja varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja sitä koskevan politiikan 
parantamiselle, aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle, riittävän tulon takaamiselle, 
mahdollisuudelle käyttää laadukkaita 
palveluja ja ihmisarvoisen työn 
tukemiselle ja että tämä edellyttää tulojen 
ja varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä,

Or. en

Tarkistus 29
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle ja että tämä edellyttää 
tulojen ja varallisuuden 
oikeudenmukaista jakamista ja todellisen 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on lisättävä 
sosiaalista syrjäytymistä koskevaa 
tietoisuutta ja edistettävä välineitä ja 
toimintalinjoja, joiden avulla voidaan 
torjua Euroopan alueiden taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen eroja,

Or. en
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Tarkistus 30
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle ja että tämä edellyttää tulojen 
ja varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalla 
Euroopan teemavuodella on oltava 
ratkaiseva vaikutus sosiaalista 
syrjäytymistä koskevan tietoisuuden 
lisäämiselle ja aktiivisen osallisuuden 
edistämiselle ja että tämä edellyttää tulojen 
ja varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja todellisen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä sekä vähimmäistuloa, joka 
voi toimia asianmukaisena turvaverkkona 
syrjäytyneille ja haavoittuvassa asemassa 
oleville, joita uhkaavat köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen,

Or. en

Tarkistus 31
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että koko EU:n talous- ja 
rahoitustilannetta on arvioitava 
asianmukaisesti, jotta jäsenvaltioita 
voidaan kannustaa ottamaan käyttöön 
vähimmäistuloraja, jonka avulla voidaan 
nostaa elintasoa ja samalla edistää 
kilpailua,

Or. en
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Tarkistus 32
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavat työpaikat sekä 
ihmisarvoisen elämän mahdollistava 
palkkataso,

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen 
sekä tarpeen liittää köyhyyden ja 
syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä ja 
torjuntaa koskevat toimet ja välineet
osaksi muita EU:n politiikkoja, laatia 
jäsenvaltioille suuntaviivoja niiden 
sisällyttämiseksi kansalliseen politiikkaan
ja turvata saatavilla olevat julkiset 
palvelut, oikeudenmukainen 
sosioekonominen ympäristö, työehdot ja 
oikeudet, jotta taataan oikeudenmukainen 
palkka ja edistetään kilpailukykyisiä 
markkinoita,

Or. en

Tarkistus 33
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset, vanhukset, vammaiset 
henkilöt ja muut), mukaan lukien 
vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat, 
mukaan lukien laittomat 
maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, 
mukaan lukien romanit, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
laadukkaat sosiaaliturvajärjestelmät,
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kaikkien saatavilla olevat laadukkaat
julkiset palvelut, korkealaatuiset ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat 
työpaikat sekä ihmisarvoisen elämän 
mahdollistava palkkataso,

Or. en

Tarkistus 34
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkinen 
infrastruktuuri ja yleistä etua koskevat 
palvelut, korkealaatuiset ja työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavat työpaikat sekä 
köyhyyden estävä taattu vähimmäistulo,
jotta ihmiset voivat osallistua 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan 
sekä saada ihmisarvoisen elämän,

Or. en

Tarkistus 35
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
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erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

erityisen paljon apua tarvitsevat
väestöryhmät (lapset, naiset ja vanhukset), 
mukaan lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat esteettömät
julkiset palvelut, korkealaatuiset ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat 
työpaikat sekä ihmisarvoisen elämän 
mahdollistava palkkataso,

Or. hu

Tarkistus 36
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, vähemmistöt, erityisesti 
romanit, suurperheet, yksinhuoltajat, 
kroonisesti sairaat ja kodittomat, sekä 
tarpeen liittää köyhyyden ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäiseminen ja torjunta osaksi 
muita politiikkoja ja taata kaikkien 
saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

Or. en

Tarkistus 37
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
korkealaatuiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

J. ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteisen luonteen, 
erityisen haavoittuvaiset väestöryhmät 
(lapset, naiset ja vanhukset), mukaan 
lukien vammaiset henkilöt, 
maahanmuuttajat, suurperheet, 
yksinhuoltajat, kroonisesti sairaat ja 
kodittomat, sekä tarpeen liittää köyhyyden 
ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja 
torjunta osaksi muita politiikkoja ja taata 
kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut, 
ihmisarvoiset ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työpaikat sekä ihmisarvoisen 
elämän mahdollistava palkkataso,

Or. en

Tarkistus 38
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että valtava köyhyysaste 
vaikuttaa paitsi sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen Euroopassa myös 
talouteen, sillä suurten 
yhteiskuntaryhmien pysyvä 
syrjäyttäminen heikentää talouden 
kilpailukykyä ja lisää julkiseen talouteen 
kohdistuvia paineita,

Or. en

Tarkistus 39
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
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taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

erityisesti Eurooppa 2020 -strategiassa
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

Or. en

Tarkistus 40
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen sekä 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
ihmisoikeuksien suojeluun keskittyvä 
kokonaistavoite, jossa edellytetään talous-,
työllisyys-, sosiaali-, alue- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

Or. en

Tarkistus 41
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden 
oikeudenmukaisempaa jakamista,

Or. de
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Tarkistus 42
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista,

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista, minkä vuoksi 
on tehtävä sosiaalisten vaikutusten 
arviointi kaikista päätöksistä sekä 
sovellettava Lissabonin sopimuksen 
horisontaalista sosiaalilauseketta,

Or. fr

Tarkistus 43
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista, 

K. ottaa huomioon tarpeen asettaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja ihmisoikeuksien 
suojeluun keskittyvä kokonaistavoite, jossa 
edellytetään talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan välisen tasapainon 
luomista ja varallisuuden ja tulojen 
oikeudenmukaista jakamista 
huoltosuhteen valtavat muutokset 
huomioon ottaen,

Or. hu
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Tarkistus 44
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että ihmisarvon 
kunnioittaminen on yksi Euroopan 
unionin perusperiaatteista ja että sen 
toiminnan päämääränä on tavoitella 
täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä, 
torjua sosiaalista syrjäytymistä ja 
syrjintää sekä edistää sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista 
suojelua,

Or. it

Tarkistus 45
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan päätavoitteena 
olisi oltava työpaikkojen luominen, jotta 
ihmisarvoisista työpaikoista voidaan 
saada oikeudenmukaiset tulot,

Or. en

Tarkistus 46
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 
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sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
toteuttamista ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luomista varten,

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
toteuttamista ja korkealaatuisten sekä 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien
työpaikkojen luomista varten,

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan J kappaleen kaksi vaatimusta (eli "korkealaatuiset" ja "työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavat" työpaikat) olisi mainittava tässäkin. Työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittamista on korostettava samanaikaisesti korkealaatuisten työpaikkojen kanssa.

Tarkistus 47
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
toteuttamista ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luomista varten,

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
toteuttamista ja korkealaatuisten, 
esteettömien työpaikkojen luomista varten,

Or. hu

Tarkistus 48
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
toteuttamista ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luomista varten,

L. ottaa huomioon tarpeen taata 
rakennerahastojen soveltaminen, 
kasvattaminen ja parempi käyttötapa 
köyhyyden ehkäisemistä, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamista ja 
korkealaatuisten työpaikkojen luomista 
varten,
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Or. en

Tarkistus 49
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää myös
työmarkkinoilta syrjäytyneiden
henkilöiden koulutustason parantamista ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista 
perusoikeuksien harjoittamista varten,

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää 
markkinoiden kilpailupaineiden vuoksi
työmarkkinoilta syrjäytymisen vaarassa 
olevien henkilöiden osaamis- ja 
koulutustason parantamista ja myös
yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista 
työmarkkinoille pääsyä ja sieltä 
poistumista varten,

Or. en

Tarkistus 50
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää myös
työmarkkinoilta syrjäytyneiden 
henkilöiden koulutustason parantamista ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista 
perusoikeuksien harjoittamista varten,

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää 
köyhyyden estävää yksilöllisesti taattua 
vähimmäistuloa, työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden henkilöiden koulutustason 
parantamista ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaamista 
perusoikeuksien harjoittamista varten,
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Or. en

Tarkistus 51
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa, mikä edellyttää myös 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden 
henkilöiden koulutustason parantamista ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista 
perusoikeuksien harjoittamista varten,

M. ottaa huomioon 
sosiaaliturvajärjestelmien aseman 
sosiaalisen osallisuuden takaamista 
tavoittelevaa kehitystä varten tarvittavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tason 
varmistamisessa sekä talouskriisin 
sosiaalisten vaikutusten lievittämisessä, 
mikä edellyttää myös työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden henkilöiden koulutustason 
parantamista ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaamista 
perusoikeuksien harjoittamista varten,

Or. fr

Tarkistus 52
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että 
vähimmäistulojärjestelmien käyttöönotto 
ja lujittaminen on tärkeä ja tehokas keino 
poistaa köyhyys siten, että tuetaan 
sosiaalista integroitumista ja 
työmarkkinoille pääsyä sekä tarjotaan 
ihmisille ihmisarvoinen toimeentulo,

Or. en
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Tarkistus 53
Corina Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. huomauttaa, että joka viides alle 25-
vuotias on työttömänä EU:ssa ja että 
työttömyys koskettaa EU:n kansalaisista 
eniten yli 55-vuotiaita, joiden vakavana 
erityisongelmana myös on, että 
todennäköisyys työpaikan saamisesta 
pienenee heidän ikääntyessään,

Or. ro

Tarkistus 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. toteaa, että 
vähimmäistulojärjestelmät ovat tärkeä 
väline, jonka avulla tuodaan varmuutta 
ihmisille sosiaalisen syrjäytymisen ja 
työttömyyden seurausten poistamiseksi 
sekä tuetaan pääsyä työmarkkinoille, ja 
katsoo, että tällaisilla 
vähimmäistulojärjestelmillä on suuri 
merkitys vaurauden uudelleenjakamisessa 
sekä yhteisvastuun ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden varmistamisessa ja 
että niillä on erityisesti kriisiaikana 
vastasyklinen merkitys, sillä niistä 
saadaan lisävaroja kysynnän ja 
kulutuksen lujittamiseksi 
sisämarkkinoilla,

Or. en
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Tarkistus 55
Corina Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että talouskriisin 
sosiaaliset vaikutukset ovat olleet kipeitä 
ja että yli 6 miljoonaa EU:n kansalaista 
on jäänyt kahden viime vuoden aikana 
työttömiksi,

Or. ro

Tarkistus 56
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon talous- ja 
sosiaalikriisin vakavuuden sekä sen 
vaikutuksen köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen yleistymiseen ja toteaa, että 
työttömyys on lisääntynyt (6,7 prosentista 
vuoden 2008 alussa 9,5 prosenttiin 
vuoden 2009 lopussa), että joka kolmas 
työtön on pitkäaikaistyötön ja että tilanne 
on pahin maissa, joiden talous on 
kaikkein haavoittuvin,

Or. pt

Tarkistus 57
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N b. ottaa huomioon, että neuvosto ja 
komissio sekä kansainväliset 
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organisaatiot, kuten IMF, ovat 
kehottaneet joitakin jäsenvaltioita 
supistamaan lyhyellä aikavälillä 
julkistalouden alijäämää, joka on 
pahentunut kriisin seurauksena, sekä 
leikkaamaan menoja, myös 
sosiaalimenoja, mikä heikentää 
hyvinvointivaltiota ja pahentaa köyhyyttä,

Or. pt

Tarkistus 58
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N c kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N c. ottaa huomioon, että sosiaalinen 
eriarvoisuus on lisääntynyt joissakin 
jäsenvaltioissa, mikä on seurausta etenkin 
taloudellisesta eriarvoisuudesta tulojen ja 
varallisuuden jakautumisessa, että 
eriarvoisuus työmarkkinoilla on kasvanut
sosiaalisen epävarmuuden myötä ja että 
eriarvoisuus valtion sosiaalipalvelujen 
saatavuudessa on pahentunut 
sosiaaliturva-, terveys-, koulutus-, oikeus-
ja muissa palveluissa,

Or. pt

Tarkistus 59
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N d kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N d. ottaa huomioon sosiaalista 
osallisuutta koskevan unionin politiikan, 
erityisesti Lissabonin strategian tavoitteet 
ja sen yhteydessä 2000-luvun alussa 
hyväksytyn unionin ohjelman, sekä 
avoimen koordinointimenetelmän 
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soveltamisen ja kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa saavutettavat 
yhteiset tavoitteet,

Or. pt

Tarkistus 60
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N e kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N e. toteaa, että useimmissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa on monista eri 
syistä paljon asunnottomia ja että tämä 
edellyttää sosiaalista integroimista 
koskevia erityistoimia,

Or. pt

Tarkistus 61
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
poistaa köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja siten antaa merkitys ja sisältö
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevalle Euroopan teemavuodelle ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
noudattamiselle sekä taata köyhyyttä 
estävät ja sosiaalisesti osallistavat 
vähimmäistulojärjestelmät koko Euroopan 
unionissa;

Or. en
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Tarkistus 62
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja antaa merkitys ja sisältö 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevalle Euroopan teemavuodelle ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
noudattamiselle sekä taata riittävä 
vähimmäistulo koko Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää merkittävällä tavalla köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, taata riittävä tulo
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle; 
kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
uudelleen toimintalinjoja, joiden avulla 
taataan riittävä tulo;

Or. it

Tarkistus 63
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja varmistaa vahva poliittinen perintö
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevalle Euroopan teemavuodelle ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
noudattamiselle sekä taata riittävä 
vähimmäistulo koko Euroopan unionissa ja 
toimia aktiivisesti riittävää tuloa 
koskevien järjestelmien ja 
sosiaaliturvajärjestelmien edistämiseksi 
maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 64
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää varallisuuden 
oikeudenmukaisempaa jakamista ja antaa 
merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

Or. de

Tarkistus 65
Pascale Gruny

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja antaa merkitys ja sisältö 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevalle Euroopan teemavuodelle ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
noudattamiselle sekä taata riittävä 
vähimmäistulo koko Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, selvittää työelämään 
paluun mahdollistavia keinoja ja antaa 
merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 66
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista 
jakamista ja antaa merkitys ja sisältö 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevalle Euroopan teemavuodelle ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
noudattamiselle sekä taata riittävä 
vähimmäistulo koko Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä ja antaa todellinen merkitys 
ja sisältö köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumista koskevalle Euroopan 
teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo kansallisten 
sääntöjen tai työehtosopimusten 
perusteella;

Or. nl

Tarkistus 67
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle 
jäsenvaltioiden erilaisten 
työehtosopimusneuvottelukäytäntöjen ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa, mikä tarkoittaa, että 
köyhyyden torjunta alkaa "hyvien" 
työpaikkojen luomisesta myös 
työmarkkinoilla heikossa asemassa 
oleville ryhmille; toteaa, että 
kokopäivätyötä tekevien on voitava 
saatava siitä toimeentulonsa; katsoo, että 
hyvinvointivaltiopolitiikka merkitsee sen 
vuoksi myös aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa;

Or. de

Tarkistus 69
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 

1. korostaa tarvetta konkreettisille 
toimenpiteille, joiden avulla voidaan 
vähentää tehokkaasti ja merkittävällä 
tavalla köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, edistää tulojen ja 
varallisuuden oikeudenmukaista jakamista 
ja antaa merkitys ja sisältö köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumista koskevalle 
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Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa;

Euroopan teemavuodelle ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden noudattamiselle sekä 
taata riittävä vähimmäistulo koko 
Euroopan unionissa 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia käytäntöjä tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 70
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
viimeaikaisen talouden hidastumisen sekä 
työttömyyden kasvun ja 
työmahdollisuuksien vähenemisen takia 
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen 
uhkaavat monia; huomauttaa, että tämä 
koskee etenkin jäsenvaltioita, joiden 
ongelmana on pitkäaikaistyöttömyys;

Or. it

Tarkistus 71
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. vaatii saavuttamaan todellista 
edistystä vähimmäistulojärjestelmien 
riittävyyden osalta, jotta voidaan poistaa 
köyhyys jokaiselta lapselta, aikuiselta ja 
vanhukselta sekä toteuttaa heidän 
oikeutensa ihmisarvoiseen elämään;

Or. en
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Tarkistus 72
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa eroja eri aloilla (terveys, 
asuminen, koulutus, tulot, työllisyys) 
köyhyydessä elävien yhteiskuntaryhmien 
keskuudessa, pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan kyseiset erot 
huomioon kohdennetuissa 
toimenpiteissään ja korostaa, että 
tehokkain keino vähentää köyhyyttä on
tuoda työmarkkinat kaikkien saataville;

Or. en

Tarkistus 73
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja että ne ovat perusluonteinen 
väline köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi, sillä ne 
parantavat työllistettävyyttä, tiedonsaantia 
ja pääsyä työmarkkinoille; katsoo, että on 
annettava kannustimia, joilla lisätään 
työntekijöiden, työttömien ja kaikkien 
haavoittuvaisten yhteiskuntaryhmien 
osallistumista elinikäiseen oppimiseen, ja 
että on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin 
koulunkäynnin keskeyttämiseen johtavia 
tekijöitä vastaan sekä parannettava 
ammattipätevyyksien tasoa ja uusien 
taitojen hankkimista, jolloin voidaan 
nopeuttaa paluuta työmarkkinoille, lisätä 
tuottavuutta ja auttaa ihmisiä löytämään 
parempi työpaikka;

Or. el
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Tarkistus 74
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että jäsenvaltioiden tasolla 
on toteutettava toimia 
vähimmäistulorajan määrittämiseksi 
asiaankuuluvien indikaattoreiden 
perusteella, jotta voidaan taata 
sosiaalinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus, vähentää samasta 
työstä maksettavan erisuuruisen palkan 
riskiä ja alentaa köyhyysriskiä koko 
Euroopan unionissa ja että Euroopan 
unionin on annettava tehokkaampia 
suosituksia tällaisista toimista; 

Or. en

Tarkistus 75
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että työtä on pidettävä 
tehokkaimpana suojakeinona köyhyyttä 
vastaan ja että sen vuoksi on toteutettava 
toimia naisten työllisyyden edistämiseksi 
sekä asetettava laadullisia tavoitteita 
tarjottavia työpaikkoja varten;

Or. it

Tarkistus 76
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että on otettava käyttöön 
avoin ja oikeudenmukainen 
verotusjärjestelmä, jossa taataan 
verorasituksen ja maksukyvyn täydellinen 
yhdenmukaistaminen ja jossa annetaan 
verohelpotuksia perheille, 
haavoittuvaisille yhteiskuntaryhmille 
(kuten vanhuksille ja vammaisille 
henkilöille) sekä keskiluokan ja alempien 
yhteiskuntaluokkien edustajille, jotta 
heihin ei kohdistuisi köyhyysuhkaa;

Or. el

Tarkistus 77
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että EU:n ja kansallisella 
tasolla on ryhdyttävä toimiin, jotta 
voidaan suojella kansalaisia ja kuluttajia 
lainojen takaisinmaksuun ja 
luottokortteihin liittyviltä 
epäoikeudenmukaisilta ehdoilta ja 
vahvistaa lainansaantia koskevia 
edellytyksiä, joiden tarkoituksena on estää 
kotitalouksien ylivelkaantuminen ja siten 
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen; 

Or. el

Tarkistus 78
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
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syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja 
verotusta koskeviin politiikkoihin;

syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 79
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että on varmistettava
makrotaloudellisten politiikkojen 
sosiaalisten tavoitteiden ja sosiaalisen 
kestävyyden sisällyttäminen sekä 
edistettävä taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sillä ne ovat 
erottamaton osa kriisistä selviytymistä 
koskevia strategioita ja Eurooppa 2020 
-strategiaa; katsoo, että tämä edellyttää
monialaista sosiaalista suuntaviivaa ja 
tehokasta sosiaalisten vaikutusten 
arviointia, joilla varmistetaan, että 
painopistealueet ja politiikat ja erityisesti 
rahapolitiikka, vakaus- ja kasvusopimus
ja kilpailua, sisämarkkinoita, talousarviota 
ja verotusta koskevat politiikat edistävät 
eivätkä estä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en



AM\817360FI.doc 39/96 PE441.188v02-00

FI

Tarkistus 80
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys siten, että haavoittuvaisimpiin 
väestöryhmiin kiinnitetään erityistä 
huomiota, ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin sekä tehokkaiden 
politiikkojen käyttöönottoa eniten apua 
tarvitsevien valtioiden tukemiseksi 
asianmukaisin järjestelyin;

Or. el

Tarkistus 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
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kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 82
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja 
verotusta koskeviin politiikkoihin;

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää uusia 
määritelmiä painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti rahapolitiikkaan 
sekä työllisyys-, kilpailu-, sosiaali- ja 
makrotalouspolitiikkoihin, ja lisäksi
vakaus- ja kasvusopimukseen sekä 
tällaisten toimien täytäntöönpanon 
varmistamista;

Or. en

Tarkistus 83
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
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muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
sekä tasa-arvoa koskeviin politiikkoihin;

Or. hu

Tarkistus 84
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin;

2. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen moniulotteista luonnetta ja 
painottaa, että makrotaloudellisten 
politiikkojen ulottuvuus ja sosiaalinen 
kestävyys ovat erottamaton osa kriisistä 
selviytymistä koskevaa strategiaa ja 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, mikä edellyttää 
muutoksia painopistealueisiin ja 
politiikkoihin ja erityisesti 
rahapolitiikkaan, vakaus- ja 
kasvusopimukseen ja kilpailua, 
sisämarkkinoita, talousarviota ja verotusta 
koskeviin politiikkoihin, jotta voidaan 
taata kestävä irtautuminen kriisistä, 
jatkaa julkisen talouden vakauttamista ja 
aloittaa uudistukset, joita taloudessa 
tarvitaan kasvun jatkumiseksi ja 
työpaikkojen luomiseksi;

Or. es

Tarkistus 85
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pyytää komissiota esittämään unionin 
puitedirektiiviä vähimmäistulosta, jotta 
EU:ssa voidaan ottaa käyttöön 
vähimmäistulojärjestelmiä, ja toteaa, että 
tällaisessa direktiivissä olisi
– edellytettävä, että EU:n kaikki 
jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
vähimmäistulojärjestelmän,
– määriteltävä taloudellisen tuen 
vähimmäistaso siten, että otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
sosioekonomiset tilanteet ja annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, 
antavatko ne vain taloudellista tukea vai 
myöntävätkö ne tukea myös 
asumiskustannuksiin, elintarvikkeisiin, 
vaatteisiin ja muihin välttämättömiin 
tarvikkeisiin,
– vahvistettava menetelmiä, joiden avulla 
valvotaan direktiivin täytäntöönpanoa, ja 
otettava käyttöön kannustimia,
– säädettävä, että työmarkkinaosapuolet, 
köyhyydessä elävät ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat 
kansallisten vähimmäistulojärjestelmien 
perustamiseen tai uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 86
Corina Creţu

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että työpaikkojen luomisen on 
oltava komission ja jäsenvaltioiden 
hallitusten ensisijainen tavoite, sillä se on 
ensimmäinen askel köyhyyden 
vähentämiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 87
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että 
vähimmäistulojärjestelmät olisi liitettävä 
sosiaalista integrointia koskevaan 
strategiseen lähestymistapaan, jossa sekä 
yleisin politiikoin että kohdennetuin 
toimenpitein – asumisen, 
terveydenhuollon, koulutuksen ja 
sosiaalipalvelujen alalla – autetaan 
ihmisiä selviytymään köyhyydestä ja 
aktivoitumaan sosiaalisen osallisuuden ja 
työmarkkinoille pääsyn kannalta; katsoo, 
että vähimmäistulojärjestelmien 
todellisena tavoitteena ei ole pelkästään 
auttaa vaan myös saattaa edunsaajia 
näiden siirtyessä sosiaalisen syrjäytymisen 
tilanteesta aktiivielämään;

Or. en

Tarkistus 88
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota käyttämään 
aloiteoikeuttaan ja tekemään ehdotuksen 
puitedirektiiviksi riittävää vähimmäistuloa 
Euroopassa koskevasta periaatteesta, joka 
vahvistettaisiin kaikille jäsenvaltioille 
yhteisten perusteiden mukaisesti 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia käytäntöjä tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä noudattaen;

Or. fr
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Tarkistus 89
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että vähimmäistulon 
määrää vahvistettaessa on otettava 
huomioon huollettavana olevat henkilöt, 
erityisesti lapset, jotta voidaan murtaa 
lasten köyhyyden noidankehä; katsoo 
myös, että komission olisi laadittava 
vuotuinen kertomus lasten köyhyyden 
torjunnassa saavutetusta edistymisestä;

Or. fr

Tarkistus 90
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että on tarpeen muuttaa 
säästöpolitiikkoja, joita joissakin maissa 
on otettu käyttöön kriisin torjumiseksi, ja 
korostaa, että on tärkeää toteuttaa 
tehokkaita yhteisvastuutoimia, kuten 
tehostaa määrärahojen liikkuvuutta, 
ennakoida niiden siirtoja ja supistaa 
yhteisrahoitusta, jotta voidaan luoda 
ihmisarvoisia työpaikkoja, tukea 
tuotannonaloja sekä torjua köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä sen sijaan, että 
luodaan uusia riippuvuussuhteita tai 
lisätään velkaa;

Or. pt

Tarkistus 91
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. katsoo, että 
vähimmäistulojärjestelmien käyttöönotto 
EU:n kaikissa jäsenvaltioissa – siten, että 
toteutetaan erityistoimia sellaisten 
ihmisten tukemiseksi taloudellisesti, 
joiden tulot eivät ole riittävät, ja 
helpotetaan mahdollisuuksia saada 
palveluja – on yksi tehokkaimmista 
keinoista torjua köyhyyttä, taata riittävä 
elintaso ja edistää sosiaalista 
integroitumista;

Or. en

Tarkistus 92
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. katsoo, että riittävää vähimmäistuloa 
koskevissa järjestelmissä on taattava 
vähintään 60 prosenttia asianomaisen 
valtion mediaanitulosta;

Or. fr

Tarkistus 93
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa neuvostoa julkilausumassa 
asettumaan selkeästi riittävää 
vähimmäistuloa Euroopassa koskevan 
periaatteen kannalle;

Or. fr
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Tarkistus 94
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. katsoo, että on tarpeen arvioida 
sosiaalista osallisuutta koskevaa 
politiikkaa, avoimen 
koordinointimenetelmän soveltamista, 
yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja 
kansallisia toimintasuunnitelmia 
köyhyyden kehityksen kannalta, jotta 
voidaan tehostaa toimia EU:n ja 
kansallisella tasolla sekä torjua köyhyyttä 
entistä kattavammilla, 
johdonmukaisemmilla ja jäsennetymmillä 
politiikoilla, joiden tavoitteena on 
absoluuttisen köyhyyden ja lasten 
köyhyyden poistaminen vuoteen 2015 
mennessä sekä suhteellisen köyhyyden 
tuntuva vähentäminen;

Or. pt

Tarkistus 95
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. toistaa, että 
vähimmäistulojärjestelmät ovat tärkeitä 
mutta että niiden lisäksi tarvitaan 
kansallisella ja EU:n tasolla koordinoitu 
strategia, jossa keskitytään laaja-alaisiin 
toimiin ja erityistoimiin, kuten 
työmarkkinoista kauimpana oleville 
ryhmille suunnattuun aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan, heikoimmin 
koulutetuille tarkoitettuun koulutukseen, 
vähimmäispalkkaan, sosiaaliseen 
asuntopolitiikkaan sekä kohtuuhintaisten, 
esteettömien ja laadukkaiden julkisten 
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palvelujen tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 96
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. toteaa, että komission lakialoitteen 
sijasta riittävää vähimmäistuloa voidaan 
edistää yhteistyötä haluavien 
jäsenvaltioiden tiiviimmällä yhteistyöllä 
ja/tai kannustimilla, kuten asettamalla 
EU:n rakennerahastojen tuen ehdoksi se, 
onko asianomaisessa jäsenvaltiossa 
tällaista tuloa vai ei;

Or. fr

Tarkistus 97
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. katsoo, että jollei neuvostossa päästä 
yhteisymmärrykseen tällaisen direktiivin 
antamisesta, olisi harkittava sellaisten 
maiden ryhmän perustamista, jotka 
etenevät muita nopeammin tiiviimmän 
yhteistyön puitteissa;

Or. en

Tarkistus 98
Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta ja 
sitoutumaan yksiselitteisesti muotoilemaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumista koskevat Euroopan unionin ja 
kansallisen tason politiikat siten, että 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen, oikeudenmukaisten 
palkkojen, ihmisarvoisten eläkkeiden ja 
riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys- ja 
oppivelvollisuuskoulutuspalvelut ja 
sosiaaliturva;

Or. en

Tarkistus 99
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
tosiasiallisen varmistamisen välineinä ja 
sitoutumaan yksiselitteisesti muotoilemaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumista koskevat Euroopan unionin ja 
kansallisen tason politiikat siten, että 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen, oikeudenmukaisten 
palkkojen, ihmisarvoisten eläkkeiden ja 
kaikille taattavien riittävien tulojen lisäksi 
pyritään takaamaan kaikkien saatavilla 
olevat julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

Or. en
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Tarkistus 100
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan entistä paremmin saatavilla 
olevat julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

Or. es

Tarkistus 101
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen ja etenkin 
ihmisarvon kunnioittamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
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ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

työmarkkinat, julkiset terveys-, koulutus-
ja ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

Or. en

Tarkistus 102
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen,
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen sekä
palkkojen, eläkkeiden ja kaikille taattavien 
vähimmäistulojärjestelmien lisäksi 
pyritään takaamaan kaikkien saatavilla 
olevat julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto, 
energiahuolto ja sosiaaliturva, jotta 
voidaan taata köyhyyden poistaminen 
sekä varmistaa sosiaalinen, kulttuurinen 
ja poliittinen osallisuus;

Or. en

Tarkistus 103
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan
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yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että korkealaatuisten 
ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen, oikeudenmukaisten 
palkkojen, ihmisarvoisten eläkkeiden ja 
kaikille taattavien riittävien tulojen lisäksi 
pyritään takaamaan kaikkien saatavilla 
olevat julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan J kappaleen kaksi vaatimusta (eli "korkealaatuiset" ja "työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavat" työpaikat) olisi mainittava tässäkin. Korkealaatuisia työpaikkoja on 
korostettava samanaikaisesti työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen kanssa.

Tarkistus 104
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien esteettömien
työpaikkojen, oikeudenmukaisten 
palkkojen, ihmisarvoisten eläkkeiden ja 
kaikille taattavien riittävien tulojen lisäksi 
pyritään takaamaan kaikkien saatavilla 
olevat, fyysisesti ja viestinnällisesti 
esteettömät julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;
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Or. hu

Tarkistus 105
Pascale Gruny

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
vanhuuseläkkeen vähimmäistason, jonka 
perusteella koko elämänsä ajan työtä 
tehneet eläkeläiset voivat saada 
ihmisarvoisen eläkkeen, ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

Or. fr

Tarkistus 106
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
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tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva; katsoo, että vasta sitten 
kaikille ihmisille voidaan asettaa 
vaatimus osallistumisesta 
yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja 
kulttuuriseen elämään;

Or. de

Tarkistus 107
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva, joten koulutukseen pääsyn –
esikouluopetuksesta aina perustutkinnon 
suorittamiseen asti – olisi 
mahdollisuuksien mukaan oltava 
maksutonta;

Or. de
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Tarkistus 108
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia käytäntöjä tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä noudattaen kaikille 
taattavien riittävien vähimmäistulojen
lisäksi pyritään takaamaan kaikkien 
saatavilla olevat julkiset terveys-, koulutus-
ja ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva; huomauttaa myös, että mitä 
useammat jäsenvaltiot panostavat pitkällä 
aikavälillä näihin eri politiikkoihin, sitä 
harvemman kotitalouden tarvitsee käyttää 
riittäviä tuloja koskevaa järjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 109
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
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koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva; huomauttaa, että tällaisia
toimia olisi toteutettava 
toissijaisuusperiaatetta täysin noudattaen;

Or. it

Tarkistus 110
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva;

3. kehottaa edistämään sosiaalista 
integroitumista ja osallisuutta 
ihmisoikeuksien noudattamisen 
varmistamisen välineinä ja sitoutumaan 
yksiselitteisesti muotoilemaan köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista 
koskevat Euroopan unionin ja kansallisen 
tason politiikat siten, että työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen, 
oikeudenmukaisten palkkojen, 
ihmisarvoisten eläkkeiden ja kaikille 
taattavien riittävien tulojen lisäksi pyritään 
takaamaan kaikkien saatavilla olevat 
julkiset terveys-, koulutus- ja 
ammattikoulutuspalvelut, asunto ja 
sosiaaliturva jäsenvaltioiden erilaisten 
työehtosopimusneuvottelukäytäntöjen ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 111
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota sellaisten 
nuorten tarpeisiin, joilla on 
erityisongelmia taloudellisessa ja 
sosiaalisessa integroitumisessa ja jotka 
ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin 
varhaisessa iässä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nuorisotyöttömyyden 
torjunnasta tehdään erityistavoite ja että 
siinä on omat painopistealueensa, joihin 
sisältyy erityistoimia ja ammatillista 
koulutusta koskevia toimia, 
yhteisöohjelmien (elinikäinen oppiminen, 
Erasmus Mundus) tukeminen sekä 
yrittäjyyden edistäminen;

Or. it

Tarkistus 112
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. huomauttaa, että koulunkäynnin 
keskeyttämisaste ja vähäiset 
mahdollisuudet korkea- ja 
yliopistokoulutukseen ovat perussyitä 
korkeaan pitkäaikaistyöttömyysasteeseen 
ja heikentävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; toteaa, että toimet 
näiden kahden ongelman torjumiseksi 
sisältyvät komission ensisijaisiin 
tavoitteisiin Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassa, joten on luotava 
perusta erityistoimille ja -politiikoille, 
jotka koskevat nuorten pääsyä 
koulutukseen apurahojen, opintotukien ja 
opintolainojen avulla, sekä aloitteille, 
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jotka lisäävät koulutuksen 
dynaamisuutta; 

Or. el

Tarkistus 113
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että vaikeaan köyhyyteen 
EU:n maahanmuuttajien keskuudessa on 
useita syitä, sillä ensinnäkään 
ihmisarvoisia työpaikkoja ei nykyisessä 
taloustilanteessa ole riittävästi ja toiseksi 
suurelta osalta maahanmuuttajista 
puuttuu selkeästi pätevyys, kielitaitoa ja 
kotoutumishalua; katsoo, että köyhyyden 
torjumiseksi EU:ssa on harjoitettava 
tavoitteellista maahanmuuttoa ja että 
vailla pätevyyttä olevia maahanmuuttajia, 
joilla ei juuri ole mahdollisuuksia EU:n 
työmarkkinoilla, olisi kiellettävä 
tulemasta EU:hun, jotta työttömyys, 
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen 
voidaan estää jo ennalta;

Or. de

Tarkistus 114
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että komission olisi tutkittava, 
millaisia vaikutuksia sen tekemällä 
vähimmäispalkan eurooppalaisen tason 
vahvistamista koskevalla lakialoitteella 
olisi kussakin jäsenvaltiossa; ehdottaa 
erityisesti, että tutkimuksessa käsiteltäisiin 
riittävän vähimmäistulon ja 
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vähimmäispalkan välistä eroa 
asianomaisessa jäsenvaltiossa sekä sen 
vaikutuksia työmarkkinoille pääsyyn;

Or. fr

Tarkistus 115
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii, että vähimmäistulosta 
säädetään oikeutena, että yleinen 
saatavuus ja käyttö taataan ja ettei 
vähimmäistuloa voida pienentää 
köyhyysrajan alapuolelle, kun yksilöille 
asetetaan ehtoja;

Or. en

Tarkistus 116
Pascale Gruny

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että on tärkeää antaa 
työttömyyskorvausta koskevia sääntöjä, 
jotta voidaan estää asianosaisten köyhyys, 
ja kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia työelämään paluun helpottamiseksi 
epäsuosituissa työpaikoissa sekä 
liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan 
unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 117
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että erittäin suurien palkkojen 
asianmukaisella verotuksella voitaisiin 
osaltaan rahoittaa sosiaaliturva- ja 
vähimmäistulojärjestelmiä;

Or. fr

Tarkistus 118
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa, että panostuksella 
vähimmäistulojärjestelmiin on keskeinen 
osuus köyhyyden estämisessä ja 
vähentämisessä; tähdentää, ettei 
vähimmäistulojärjestelmiä saisi 
kriisiaikanakaan pitää kustannustekijänä 
vaan olennaisena osana kriisin torjuntaa; 
korostaa, että varhaisvaiheen panostus
köyhyyden torjuntaan tuo suuremman 
tuoton vähentäessään yhteiskunnalle 
koituvia pitkän aikavälin kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 119
Pascale Gruny

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa sosiaalisen suojelun 
merkitystä erityisesti sairauden, perhe-
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etuuksien, eläkkeen ja vammaisuuden 
yhteydessä ja pyytää jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota 
heikoimmassa asemassa oleviin sekä 
takaamaan heille oikeuksien 
vähimmäistason myös työttömyyden 
aikana;

Or. fr

Tarkistus 120
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. toteaa, että mahdollisuus 
ihmisarvoisen elämän edellyttämiin 
riittäviin resursseihin ja etuuksiin on 
perusluonteinen ihmisoikeus, jonka 
yhteydessä on toteutettava kattavia, 
johdonmukaisia toimia sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita sosiaalista osallisuutta 
koskevan aktiivisen strategian yhteydessä 
hyväksymään kansallisia politiikkoja, 
joilla edistetään asianosaisten 
taloudellista ja sosiaalista integroitumista;

Or. it

Tarkistus 121
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. panee merkille työssä käyvien köyhien 
kasvavan määrän ja tarpeen ratkaista 
tämä uusi haaste yhdistämällä eri 
välineitä; katsoo, että toimeentuloon 
riittävän palkan on aina oltava 
köyhyysrajan yläpuolella; katsoo, että 
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monista eri syistä köyhyysrajan 
alapuolelle jäävien työntekijöiden on 
saatava korotuksia, joille ei aseteta ehtoja 
ja jotka on helppo käyttää; panee merkille 
hyvät kokemukset, joita Yhdysvalloissa on 
saatu negatiivisesta tuloverosta 
pienipalkkaisten työntekijöiden 
nostamiseksi köyhyysrajan yläpuolelle;

Or. en

Tarkistus 122
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tähän absoluuttisesti laskettuun 
tavoitteeseen on yhdistettävä tavoite 
köyhyyden vähentämisestä kussakin 
jäsenvaltiossa vähintään 25 prosentilla, 
jotta jäsenvaltioita voidaan kannustaa 
osallistumaan tavoitteen saavuttamiseen, 
ja että siitä on tehtävä uskottava 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla;

Or. fr

Tarkistus 123
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
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koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; palauttaa 
mieliin, että tämä tavoite jää jälkeen 
Lissabonin strategian alkuperäisistä 
kunnianhimoisista pyrkimyksistä 
(köyhyyden poistaminen), ja katsoo, että
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen on
poistettava uskottavien, konkreettisten ja 
sitovien toimenpiteiden avulla;

Or. en

Tarkistus 124
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen vähintään 20 miljoonalla 
henkilöllä on yksi EU:n viidestä 
tavoitteesta; katsoo, että tämä tavoite on 
vähintään kaksinkertaistettava ja että siitä 
on tehtävä uskottava asianmukaisten 
toimenpiteiden avulla, erityisesti 
tehostamalla eniten apua tarvitseviin 
kohdennettuja politiikkoja;

Or. hu

Tarkistus 125
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
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koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tästä tavoitteesta on tehtävä uskottava 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla;

Or. it

Tarkistus 126
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
tämä tavoite on saavutettava 
konkreettisten ja asianmukaisten 
toimenpiteiden avulla, erityisesti ottamalla 
käyttöön vähimmäistulojärjestelmiä EU:n 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 127
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 

4. panee merkille, että Euroopan komissio 
toteaa Eurooppa 2020 -strategiaa 
koskevassa asiakirjassaan, että 
köyhyysuhan alla elävien määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla henkilöllä on 
yksi EU:n viidestä tavoitteesta; katsoo, että 
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tämä tavoite on vähintään 
kaksinkertaistettava ja että siitä on tehtävä 
uskottava asianmukaisten toimenpiteiden 
avulla;

tämä tavoite on liian alhainen ja että 
tavoitetta Euroopasta, jossa ei ole 
köyhyyttä, ei saa hylätä; toteaa, että 
asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen on sen vuoksi tarpeen;

Or. de

Tarkistus 128
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää 
torjua sosiaalista eriarvoisuutta, joka on 
seurausta etenkin taloudellisesta 
eriarvoisuudesta tulojen ja varallisuuden 
jakautumisessa, eriarvoisuutta 
työmarkkinoilla sosiaalisen 
epävarmuuden myötä ja eriarvoisuutta 
valtion sosiaalipalvelujen saatavuudessa 
sosiaaliturva-, terveys-, koulutus-, oikeus-
ja muissa palveluissa;

Or. pt

Tarkistus 129
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa neuvostoa ja EU:n 
jäsenvaltioita ottamaan köyhyyden 
poistamista koskevan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteen perustaksi 
suhteellisen köyhyyden indikaattorin 
(60 prosenttia mediaanitulosta), kuten 
joulukuussa 2001 kokoontuneessa 
Laekenin Eurooppa-neuvostossa todettiin, 
sillä tässä indikaattorissa köyhyyden 
todellisuus otetaan huomioon kunkin 
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jäsenvaltion tilanteessa ja siinä 
ymmärretään köyhyys suhteellisena 
olosuhteena;

Or. en

Tarkistus 130
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita muuntamaan 
köyhyyttä koskevan EU:n tavoitteen 
konkreettisiksi ja saavutettavissa oleviksi 
kansallisiksi tavoitteiksi EU:n sosiaalisen 
osallisuuden strategian ensisijaisissa 
kysymyksissä, kuten kodittomuuden 
poistamisessa vuoteen 2015 mennessä 
kirjallisen kannanoton nro 0111/2007 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 131
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. palauttaa köyhyyden vähentämistä 
koskevan tavoitteen yhteydessä mieliin 
aiemmat ehdotuksensa seuraavista 
tavoitteista:
– tarve vahvistaa EU:n tavoite 
vähimmäistulojärjestelmästä ja 
maksuihin perustuvasta korvaavien 
tulojen järjestelmästä, josta annetaan 
toimeentulotukea, joka on suuruudeltaan 
vähintään 60 prosenttia vakioitua 
kulutusyksikköä kohti lasketusta 
kansallisesta mediaanitulosta, sekä 
aikataulu, jonka puitteissa kaikkien 
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jäsenvaltioiden on saavutettava tämä 
tavoite;
– tarve vahvistaa EU:n tavoite 
(lakisääteisistä tai valtakunnallisissa, 
alueellisissa tai alakohtaisissa 
työehtosopimuksissa sovituista) 
vähimmäispalkoista, jotta palkka on 
vähintään 60 prosenttia vastaavasta 
(valtakunnallisesta, alakohtaisesta jne.) 
keskipalkasta, sekä aikataulu, jonka 
puitteissa kaikkien jäsenvaltioiden on 
saavutettava tämä tavoite;
– tarve sopia EU:ssa EU:n laajuisesta 
tavoitteesta kodittomuuden poistamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä ja kehittää 
kaikissa jäsenvaltioissa kodittomuutta 
koskevia yhdennettyjä strategioita 
kodittomuuden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 132
Pascale Gruny

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että kullakin jäsenvaltiolla on 
velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin kansalaistensa taloudellisen 
ahdingon välttämiseksi siten, että ne 
estävät heidän ylivelkaantumisensa 
erityisesti pankkilainoja otettaessa sekä 
harkitsevat sellaisten pankkien ja 
finanssilaitosten verottamista, jotka 
myöntävät lainoja maksukyvyttömille 
henkilöille;

Or. fr

Tarkistus 133
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota antamaan 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumista 
koskevan Euroopan teemavuoden 
tuloksena ja neuvoston suosituksen 
92/441/ETY perusteella ehdotuksen 
vähimmäistuloa koskevaksi neuvoston 
puitedirektiiviksi, jossa määritellään 
perusteet vähimmäistulojärjestelmien 
riittävyydelle ja niiden käytölle;

Or. en

Tarkistus 134
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. vaatii saavuttamaan todellista 
edistystä vähimmäistulojärjestelmien 
riittävyyden osalta, jotta voidaan poistaa 
köyhyys jokaiselta lapselta, aikuiselta ja 
vanhukselta sekä toteuttaa heidän 
oikeutensa ihmisarvoiseen elämään; 
pyytää neuvostoa sopimaan riittävyyden 
yhteisestä EU:n määritelmästä ja 
riittävyyden määrittämistä koskevista 
yhteisistä menetelmistä, minkä perusteella 
olisi annettava EU:n puitedirektiivi 
vähimmäistulosta sosiaalisten standardien 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 135
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi) 



PE441.188v02-00 68/96 AM\817360FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
nimenomaisesti sitouduttava aktiivisen 
osallisuuden täytäntöönpanoon: 
ehdollisuuden vähentämiseen, 
kannustavaan aktivointiin tehtäviin 
investointeihin, riittävän vähimmäistulon 
puolustamiseen ja sosiaalisten 
standardien säilyttämiseen kieltämällä 
keskeisten julkisten palvelujen 
supistukset, jotteivät köyhät joudu 
maksamaan kriisistä;

Or. en

Tarkistus 136
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan 
unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset 
mahdollisuudet takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi;

Or. it
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Tarkistus 137
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota kehittämään 
toimintasuunnitelman, jonka avulla 
voidaan panna täytäntöön 
vähimmäistuloa koskeva unionin 
puitedirektiivi EU:n jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan
– laatia yhteisiä standardeja ja 
indikaattoreita 
vähimmäistulojärjestelmien kelpoisuus- ja 
käyttöehtoja varten;
– laatia perusteita sen arvioimiseksi, millä 
institutionaalisella ja alueellisella tasolla 
– työmarkkinaosapuolten ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
osallistuminen mukaan luettuna –
vähimmäistulojärjestelmien toimenpiteet 
voitaisiin parhaiten panna täytäntöön;
– laatia yhteisiä indikaattoreita ja 
vertailuarvoja köyhyyden vastaisen 
politiikan tulosten, tuotosten ja 
vaikuttavuuden arvioimiseksi;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan 
unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset 
mahdollisuudet takaavana välineenä;

– varmistaa parhaiden käytäntöjen 
seuranta ja tehokas vaihto;

Or. en

Tarkistus 138
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta sekä kaikille taatusta 
perustulosta saadut erilaiset kokemukset 
osoittavat, että kyseessä on toimiva väline
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi; pyytää tämän perusteella 
Euroopan komissiota tukemaan uusia
toimia, joissa otetaan huomioon hyviksi 
havaitut käytännöt ja esitetään kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteitä vaarantamatta 
kaikille Euroopan unionissa riittävän 
vähimmäis- tai perustulon käyttöönottoa 
koskevia erilaisia malleja köyhyyden 
torjunnan ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana 
välineenä;

Or. de

Tarkistus 139
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin lisätoimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja turvataan
kaikille Euroopan unionissa yksilöllisesti 
taatut ja köyhyyttä ehkäisevät 
vähimmäistulojärjestelmät köyhyyden 
poistamisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana 
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takaavana välineenä; välineenä;

Or. en

Tarkistus 140
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia vähimmäistulosta 
köyhyyden estämisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana
välineenä;

Or. nl

Tarkistus 141
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota ihmisarvoisen elämän 
takaamiseksi kaikille laatimaan näihin 
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huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

kokemuksiin perustuvan aloitteen, jossa 
otetaan huomioon parhaat käytännöt ja 
annetaan kunkin jäsenvaltion 
erityispiirteitä vaarantamatta kaikille 
Euroopan unionissa mahdollisuus nauttia 
riittävästä vähimmäistulosta köyhyyden 
estämisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana 
välineenä;

Or. en

Tarkistus 142
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan 
unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja edistetään 
niitä kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

Or. es

Tarkistus 143
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta ja 
suojelua edistäviin toimenpiteisiin 
yhdistetystä vähimmäistulosta saadut 
monipuoliset kokemukset osoittavat, että 
vähimmäistulo on tärkeä täydentävä keino 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi; pyytää tämän perusteella 
Euroopan komissiota laatimaan näihin 
kokemuksiin perustuvan aloitteen, jossa 
otetaan huomioon parhaat käytännöt ja 
annetaan kunkin jäsenvaltion 
erityispiirteitä vaarantamatta kaikille 
Euroopan unionissa mahdollisuus nauttia 
riittävästä vähimmäistulosta köyhyyden 
torjunnan ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana 
välineenä;

Or. en

Tarkistus 144
Ole Christensen, Olle Ludvigsson, Liisa Jaakonsaari

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan 
unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt 
jäsenvaltioiden erilaisten 
työehtosopimusneuvottelukäytäntöjen ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta köyhyyden estämisen ja 
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kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

Or. en

Tarkistus 145
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan 
unionissa mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille kansalaisille, joiden 
varattomuus todetaan kunkin alueellisen 
mittapuun mukaan, mahdollisuus nauttia 
riittävästä vähimmäistulosta köyhyyden 
estämisen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja kaikkien ihmisen 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavana 
välineenä;

Or. de

Perustelu

1. Euroopan unionilla ei sosiaalipolitiikan alalla ole toimivaltaa säätää Euroopan laajuisesta 
vähimmäistulosta. 2. Vaatimus vähimmäistulosta, joka mahdollistaa osallistumisen 
kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen elämään, on selkeästi liitettävä kunkin vastaanottajan 
tarpeisiin, eikä tavoitteena saa olla taatun perustulon tai kansalaistulon käyttöönotto.
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Tarkistus 146
Franz Obermayr

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen ja
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

Or. de

Tarkistus 147
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 

5. katsoo, että sosiaalista osallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin yhdistetystä 
vähimmäistulosta saadut monipuoliset 
kokemukset osoittavat, että vähimmäistulo 
on tärkeä täydentävä keino köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 
pyytää tämän perusteella Euroopan 
komissiota laatimaan näihin kokemuksiin 
perustuvan aloitteen, jossa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt ja annetaan 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteitä 
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vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä;

vaarantamatta kaikille Euroopan unionissa 
mahdollisuus nauttia riittävästä 
vähimmäistulosta köyhyyden estämisen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kaikkien ihmisen yhtäläiset mahdollisuudet 
takaavana välineenä 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia käytäntöjä tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 148
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että niin jäsenvaltioiden kuin 
komission on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota asunnottomien tilanteeseen ja 
toteuttaa asiaankuuluvia erityistoimia, 
jotta kattava sosiaalinen integroiminen 
saataisiin heidän kohdallaan toteutettua 
vuoteen 2015 mennessä, ja että tätä varten 
on kerättävä yhteisön tasolla 
vertailukelpoisia ja luotettavia 
tilastotietoja ja julkistettava ne vuosittain 
samoin kuin annettava tietoa todetusta 
edistymisestä sekä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 
koskevissa kansallisissa ja yhteisön 
strategioissa määritellyistä tavoitteista;

Or. pt

Tarkistus 149
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on neuvoston kanssa samaa mieltä 
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siitä, että suosituksen 92/441/ETY 
täytäntöönpanoa on parannettava 
vähimmäistulon osalta ja että 
sosiaalietuuksien on taattava 
ihmisarvoiseen elämään tarvittava riittävä 
vähimmäistulo; palauttaa mieliin 
aktiivista osallisuutta koskevan komission 
suosituksen, jonka mukaan "useimmissa 
jäsenvaltioissa ja useimmissa 
perhetyypeissä sosiaaliavustukset 
yksinään eivät riitä nostamaan avustusten 
saajia köyhyydestä" (KOM(2008)0639 
lopullinen), ja vaatii turvaamaan kaikissa 
vähimmäistulon takaamiseksi 
tarkoitetuissa järjestelmissä (kuten eläke-
tai sosiaaliturvajärjestelmissä) vähintään 
suhteellisen köyhyysrajan mukaisen 
tason, joka on 60 prosenttia vakioitua 
kulutusyksikköä kohti lasketusta tulosta; 
toistaa päätöslauselmassa esittämänsä 
pyynnön, että vahvistetaan EU:n tavoite 
vähimmäistulojärjestelmästä ja 
maksuihin perustuvasta korvaavien 
tulojen järjestelmästä, josta annetaan 
vähintään tämänsuuruista tukea, sekä 
aikataulu, jonka puitteissa kaikkien 
jäsenvaltioiden on saavutettava tämä 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 150
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että riittävä vähimmäistulo 
on ihmisarvoisen elämän ehdoton 
edellytys ja että riittävän vähimmäistulon 
ja yhteiskunnalliseen elämään 
osallistumisen kautta ihmiset voivat 
täysimääräisesti hyödyntää 
mahdollisuuksiaan ja olla mukana 
rakentamassa demokraattista 
yhteiskuntaa; korostaa, että toimeentulon 
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takaava tulo edistää osaltaan myös 
talouden myönteistä dynamiikkaa ja 
hyvinvoinnin turvaamista;

Or. de

Tarkistus 151
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että kaikissa jäsenvaltioissa 
on otettava käyttöön vähimmäispalkka 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteiden 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa taattu 
vähimmäistulo työssä käyviä köyhiä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja koulutuksen 
eriarvoisuutta koskevan ilmiön 
torjumiseksi; tähdentää, että 
työehtosopimuksissa ja alakohtaisissa 
työsopimuksissa vahvistettuja 
palkkarajoja on noudatettava, jotta 
voidaan varmistaa työntekijöiden 
vähimmäistulo;

Or. el

Tarkistus 152
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo, että taattua vähimmäistuloa 
koskevassa komission aloitteessa on 
otettava huomioon suositus 92/441/ETY, 
jossa tunnustetaan ihmisten perusoikeus 
ihmisarvoisen elämän edellyttämiin 
riittäviin resursseihin ja etuuksiin, ja 
korostaa, että 
toimeentulotukijärjestelmien keskeisenä 
tavoitteena on oltava poistaa köyhyys ja 
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tarjota mahdollisuus ihmisarvoiseen 
elämään, myös vammaisille henkilöille, ja 
ihmisarvoisiin eläkkeisiin; suosittelee tätä 
tavoitetta silmällä pitäen, että komissio 
harkitsisi vähimmäistoimeentulon ja 
elinkustannusten (tavaroista ja palveluista 
koostuvan korin) yhteisen 
laskentamenetelmän käyttöönottoa, jotta 
voidaan saada vertailukelpoista tietoa 
köyhyysrajasta ja määritellä yhteiskunnan 
väliintulomenetelmiä;

Or. pt

Tarkistus 153
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että on tarpeen selkiyttää 
ihmisarvoiseen elämään tarvittavan 
riittävän vähimmäistulon määritelmää, ja 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
sopimaan yhteisistä perusteista neuvoston 
suosituksessa 92/441/ETY ja komission 
suosituksessa (KOM(2008)0639) asetetun 
vaatimuksen täyttämiseksi sekä 
aloittamaan pikaisesti kansallisen 
keskustelun yhteisymmärryksen 
luomiseksi ihmisarvoiseen elämään 
tarvittavasta tasosta hyödyntämällä 
osallistavia, vakioituja 
talousarviomenetelmiä, joiden perusteella 
voitaisiin raportoida jäsenvaltioiden 
tuloksista ja valvoa niitä; pyytää 
komissiota laatimaan vähimmäistuloa 
koskevan EU:n puitedirektiivin, johon on 
sisällytettävä kyseiset perusteet sosiaalista 
osallisuutta käsittelevien riippumattomien 
asiantuntijoiden EU:n verkoston 
yhteenvetokertomuksen (sosiaalisen 
avoimen koordinointimenetelmän 
riippumattomien asiantuntijoiden 
kertomuksen) suositusten mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 154
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että EU:n ja kansallisella 
tasolla on annettava erityissääntöjä, joilla 
vähimmäistyöajan vahvistamisen kautta 
varmistetaan, että kaikki joustavissa ja 
epätyypillisissä työsuhteissa olevat saavat 
taatun vähimmäistulon, sillä EU:ssa on 
nykyisin yli 19 miljoonaa "työssä käyvää 
köyhää" ja suuri osa heistä on 
"joustavia" työntekijöitä; 

Or. el

Tarkistus 155
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään 
pikaisesti toimiin etuuksien käytön 
parantamiseksi sekä käyttämättä jäämisen 
määrien ja syiden valvomiseksi, kun 
otetaan huomioon, että etuuksista jää 
OECD:n mukaan käyttämättä 20–
40 prosenttia, lisäämällä avoimuutta, 
tehostamalla tiedotus- ja 
neuvontapalveluja ja yksinkertaistamalla 
menettelyjä sekä ottamalla käyttöön 
tehokkaita toimia ja toimintalinjoja 
vähimmäistulon saajiin liittyvän syrjinnän 
ja leimautumisen torjumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 156
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. tähdentää, että on tärkeää varmistaa 
työttömyystuki, joka takaa saajalleen 
kohtuullisen elintason, ja myös vähentää 
työstä poissaolojen kestoa muun muassa 
tehostamalla julkisia työnvälityspalveluja;

Or. el

Tarkistus 157
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. korostaa, että on annettava 
vakuutusta koskevia sääntöjä, jotta 
voidaan luoda yhteys kussakin 
jäsenvaltiossa maksetun 
vähimmäiseläkkeen ja vastaavan 
köyhyysrajan välille;

Or. el

Tarkistus 158
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. moittii jäsenvaltioita siitä, ettei 
vähimmäistulojärjestelmissä aina turvata 
suhteellisen köyhyysrajan mukaista tasoa; 
pyytää uudelleen jäsenvaltioita 
puuttumaan tähän tilanteeseen 
mahdollisimman pian; pyytää komissiota 
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tarkastelemaan hyviä ja huonoja 
käytäntöjä kansallisten 
toimintasuunnitelmien arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 159
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 e kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 e. kiinnittää huomiota merkittävään 
ikäsyrjintään 
vähimmäistulojärjestelmissä, kuten 
köyhyysrajan alittavan vähimmäistulon 
vahvistamiseen lapsille tai nuorten 
jättämiseen vähimmäistulojärjestelmien 
ulkopuolelle sosiaalivakuutusmaksujen 
puuttumisen vuoksi; korostaa, että tämä 
heikentää vähimmäistulojärjestelmien 
epäehdollisuutta ja ihmisarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 160
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti sellaisia eri aloja kuin terveys, 
asuminen, koulutus, tulot (kuten Gini-
kerroin, jonka avulla voidaan mitata 
tuloerojen kehitystä), aineellinen puute tai
työllisyys koskevat asianmukaiset 
sosioekonomiset indikaattorit, joiden 
avulla voidaan tukea köyhyyden torjumista 
ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä sekä 
mitata niiden osalta saavutettua kehitystä, 
jota esitellään vuosittain kansainvälisenä 
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keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

köyhyyden poistamisen päivänä 
(17. lokakuuta); katsoo, että näissä 
indikaattoreissa on keskityttävä tilanteen 
kehittymiseen ja otettava huomioon 
sukupuoli, ikäluokka, perhekoko, 
vammaisuus, maahanmuutto, krooniset 
sairaudet ja erilaiset tulotasot (60 prosenttia 
mediaanitulosta, 50 prosenttia 
mediaanitulosta tai 40 prosenttia 
mediaanitulosta) suhteellisen köyhyyden, 
äärimmäisen köyhyyden ja kaikista 
haavoittuvaisimpien ryhmien huomioimista 
varten;

Or. fr

Tarkistus 161
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
energiahuolto, sosiaalinen ja kulttuurinen 
osallisuus, liikkuvuus, koulutus, tulot, 
työllisyys) koskevat asianmukaiset 
sosioekonomiset indikaattorit, joiden 
avulla voidaan tukea köyhyyden torjumista 
ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä sekä 
mitata niiden osalta saavutettua kehitystä, 
jota esitellään vuosittain kansainvälisenä 
köyhyyden poistamisen päivänä 
(17. lokakuuta); katsoo, että näissä 
indikaattoreissa on keskityttävä tilanteen 
kehittymiseen ja otettava huomioon 
sukupuoli, ikäluokka, perhekoko, 
vammaisuus, maahanmuutto, krooniset 
sairaudet ja erilaiset tulotasot (60 prosenttia 
mediaanitulosta, 50 prosenttia 
mediaanitulosta tai 40 prosenttia 
mediaanitulosta) suhteellisen köyhyyden, 
äärimmäisen köyhyyden ja kaikista 
haavoittuvaisimpien ryhmien huomioimista 
varten;
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Or. en

Tarkistus 162
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys ja 
toimeentulotukipalvelut) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

Or. en

Tarkistus 163
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
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indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten; korostaa, että on 
pikaisesti saatava taloudellisten 
indikaattorien ohella EU:n tilastotietoja 
äärimmäisestä köyhyydestä, kuten 
kodittomuudesta, jota yhteisön tulo- ja 
elinolotilastot (EU-SILC) eivät nykyisin 
kata;

Or. en

Tarkistus 164
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja 
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 

6. korostaa tarvetta laatia ja ottaa käyttöön 
pikaisesti eri aloja (terveys, asuminen, 
koulutus, tulot, työllisyys) koskevat 
asianmukaiset sosioekonomiset 
indikaattorit, joiden avulla voidaan tukea 
köyhyyden torjumista ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä mitata niiden 
osalta saavutettua kehitystä, jota esitellään 
vuosittain kansainvälisenä köyhyyden 
poistamisen päivänä (17. lokakuuta); 
katsoo, että näissä indikaattoreissa on 
keskityttävä tilanteen kehittymiseen ja
otettava huomioon sukupuoli, ikäluokka, 
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perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten;

perhekoko, vammaisuus, maahanmuutto, 
krooniset sairaudet ja erilaiset tulotasot 
(60 prosenttia mediaanitulosta, 
50 prosenttia mediaanitulosta tai 
40 prosenttia mediaanitulosta) suhteellisen 
köyhyyden, äärimmäisen köyhyyden ja 
kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien 
huomioimista varten; katsoo, että kyseiset 
sosioekonomiset tunnusluvut olisi 
esitettävä vuosittain kertomuksessa 
jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille 
keskustelua varten sekä tulevien 
täsmällisten toimintavaihtoehtojen 
määrittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 165
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että muita heikommassa 
asemassa olevat ryhmät (vammaiset 
henkilöt tai pitkäaikaissairaat, 
yksinhuoltajaperheet tai monilapsiset 
perheet) tarvitsevat erityisiä lisäetuuksia, 
jotka kattavat heille aiheutuneita 
lisäkustannuksia, erityisesti 
henkilökohtaista apua, erityisvälineiden 
käyttöä, lääkärinhoitoa ja sosiaaliapua;

Or. pt

Tarkistus 166
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita tutkimaan, miten erilaiset 
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kaikkien saatavilla olevat epäehdolliset ja 
köyhyyden poissulkevat perustulomallit 
voisivat edistää sosiaalista, kulttuurista ja 
poliittista osallisuutta, kun otetaan 
huomioon erityisesti niiden leimautumista 
estävä luonne ja niiden kyky ehkäistä 
piilevää köyhyyttä;

Or. en

Tarkistus 167
Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että köyhyyden vähentämisen 
mittaamisen lisäksi ja riittävää 
vähimmäistuloa koskevan komission 
aloitteen yhteydessä on myös mitattava 
tällaisen tulon saatavuutta jäsenvaltioissa 
EU:n tason yhteisillä indikaattoreilla ja 
ettei saatavuuden ehdoksi saisi asettaa 
kansalaisuutta tai ikää;

Or. fr

Tarkistus 168
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että köyhyyden vähentämistä 
koskevissa politiikoissa, joita toteutetaan 
jäsenvaltioissa käyttöön otettavan 
riittävän vähimmäistulon ohella, olisi 
muutettava avointa 
koordinointimenetelmää, jotta voidaan 
vaihtaa politiikkoja koskevia hyviä 
käytäntöjä;

Or. fr
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Tarkistus 169
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. huomauttaa, että vähimmäistulo voi 
saavuttaa köyhyyden torjuntaa koskevan 
tavoitteensa vain, jos se on verotonta, ja 
suosittelee, että harkitaan 
vähimmäistulon tason kytkemistä 
energialaskujen vaihteluihin;

Or. en

Tarkistus 170
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. palauttaa mieliin, että naisilla on 
suurempi riski ajautua äärimmäiseen 
köyhyyteen kuin miehillä, sillä 
sosiaaliturvajärjestelmät ovat 
riittämättömiä ja etenkin työmarkkinoilla 
esiintyy yhä syrjintää, joten tarvitaan 
monenlaisia sukupuoleen ja 
konkreettiseen tilanteeseen sovitettuja 
poliittisia erityistoimia;

Or. pt

Tarkistus 171
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. katsoo, että työssä käyvien köyhyys on 
osoitus oikeudenmukaisten työehtojen 
puuttumisesta, ja pyytää keskittämään 
toimet tämän tilanteen korjaamiseen, jotta 
yleensä palkkauksella ja erityisesti 
vähimmäispalkalla, määriteltiinpä se 
sitten laissa tai työehtosopimuksilla, 
voidaan turvata ihmisarvoinen elintaso;

Or. pt

Tarkistus 172
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä
osallistumaan politiikkojen, 
toimenpiteiden ja indikaattoreiden 
laatimiseen ja niiden soveltamiseen EU:n 
tasolla ja kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

7. vaatii ottamaan mukaan köyhyydestä
kokemusta saaneita henkilöitä ja heitä 
edustavia asiaankuuluvia järjestöjä ja 
verkostoja politiikkojen, toimenpiteiden ja 
indikaattoreiden laatimiseen, soveltamiseen 
ja seurantaan EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 173
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia 
järjestöjä osallistumaan politiikkojen, 
toimenpiteiden ja indikaattoreiden 
laatimiseen ja niiden soveltamiseen EU:n 
tasolla ja kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

7. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään vuoropuhelua köyhyydessä 
eläviä edustavien järjestöjen kanssa, jotta 
voidaan laatia konkreettisia politiikkoja ja 
toimenpiteitä toteutettaviksi EU:n tasolla 
ja kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla;
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Or. it

Tarkistus 174
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, 
toimenpiteiden ja indikaattoreiden 
laatimiseen ja niiden soveltamiseen EU:n 
tasolla ja kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että köyhyydestä 
kokemusta saaneita henkilöitä, heitä 
edustavia asiaankuuluvia järjestöjä ja 
heille palveluja tarjoavia järjestöjä 
pidetään keskeisinä sidosryhminä ja 
näille annetaan riittävästi taloudellisia ja 
muita resursseja sekä tukea, jotta ne 
voivat osallistua politiikkojen, 
toimenpiteiden ja indikaattoreiden 
laatimiseen ja niiden soveltamiseen EU:n 
tasolla ja kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, erityisesti Eurooppa 
2020 -strategian kansallisten 
uudistusohjelmien sekä sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla 
käytettävän avoimen 
koordinointimenetelmän yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 175
Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
välttämättä osallistumaan politiikkojen, 
toimenpiteiden ja indikaattoreiden 
laatimiseen ja niiden soveltamiseen EU:n 
tasolla ja kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;
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Or. de

Tarkistus 176
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; pyytää 
tässä yhteydessä erityisesti tukemaan 
toimia, joilla edistetään tällaisten 
henkilöiden integroitumista 
työmarkkinoille;

Or. nl

Tarkistus 177
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
sekä työmarkkinaosapuolia osallistumaan 
politiikkojen, toimenpiteiden ja 
indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. fr

Tarkistus 178
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

7. kehottaa köyhyydessä eläviä henkilöitä 
ja heitä edustavia asiaankuuluvia järjestöjä 
osallistumaan politiikkojen, toimenpiteiden 
ja indikaattoreiden laatimiseen ja niiden 
soveltamiseen EU:n tasolla ja kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla sekä 
korostaa edelleen tarvetta tehostaa toimia 
sellaisia työnantajia vastaan, jotka 
laittomasti työllistävät syrjittyjä ryhmiä 
vähimmäistulon alittavalla palkalla;

Or. en

Tarkistus 179
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi on toteutettava 
jatkuvia ja kattavia toimia, jotta voidaan 
parantaa niiden tilannetta, joita köyhyys 
ja syrjäytyminen eniten uhkaavat, kuten 
epätyypillisissä työsuhteissa olevien, 
työttömien, yksinhuoltajaperheiden, yksin 
elävien vanhusten, naisten, vähäosaisten 
lasten, etnisten vähemmistöjen sekä 
sairaiden tai eri tavoin vammaisten 
henkilöiden tilannetta;

Or. it

Tarkistus 180
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pahoittelee erityisesti, että tietyt 
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jäsenvaltiot eivät näytä ottavan huomioon 
neuvoston suositusta 92/441/ETY, jossa 
tunnustetaan ihmisten perusoikeus 
ihmisarvoisen elämän edellyttämiin 
riittäviin resursseihin ja etuuksiin;

Or. en

Tarkistus 181
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa, että työmarkkinaosapuolten 
olisi oltava täysimääräisesti ja 
tasavertaisesti mukana laatimassa 
kansallisia toimintasuunnitelmia 
köyhyyden torjumiseksi ja 
vertailutavoitteiden asettamiseksi kullakin 
hallintotasolla;

Or. el

Tarkistus 182
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa, että on tarpeen suunnitella 
ja toteuttaa kohdennettuja toimia 
harjoittamalla aktiivista 
työllisyyspolitiikkaa maantieteellisellä, 
alakohtaisella ja yrityskohtaisella tasolla 
sekä ottamalla työmarkkinaosapuolet 
aktiivisesti mukaan, jotta voidaan 
helpottaa ihmisten pääsyä työmarkkinoille 
aloilta tai maantieteellisiltä alueilta, joilla 
työttömyysaste on erityisen korkea; 

Or. el
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Tarkistus 183
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. katsoo, että on välttämätöntä keskittyä 
tiettyihin väestönosiin (kuten 
maahanmuuttajiin, naisiin ja 
varhaiseläkeiässä oleviin työttömiin), jotta 
voidaan parantaa taitoja, estää 
työttömyyttä ja lujittaa sosiaalisen 
integroitumisen kudosta; 

Or. el

Tarkistus 184
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden
hallituksille ja parlamenteille.

Or. it

Tarkistus 185
Corina Creţu

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ryhtymään toimiin nuorten ja ikääntyvien 
ihmisten integroimiseksi työmarkkinoille, 
sillä nämä ovat haavoittuvaisia ryhmiä, 
joihin nykyisen taantuman työpaikkapula 
vaikuttaa vakavasti.
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Or. ro

Tarkistus 186
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että 
vähimmäistulojärjestelmistä on katettava 
polttoainekustannukset, jotta 
energiaköyhyydestä kärsivät köyhät 
kotitaloudet pystyvät maksamaan 
energialaskunsa; toteaa, että 
vähimmäistulojärjestelmien laskelmien 
perustaksi on otettava totuudenmukaiset 
arviot siitä, paljonko kodin 
lämmittäminen maksaa kotitalouksien 
erityistarpeiden – esimerkiksi 
lapsiperheiden, vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden tarpeiden – mukaan.

Or. en

Tarkistus 187
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. toteaa, että useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa on 
vähimmäistulojärjestelmä mutta monissa 
ei; kannustaa jäsenvaltioita turvaamaan 
köyhyyttä estävät taatut 
vähimmäistulojärjestelmät sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja kehottaa 
niitä vaihtamaan parhaita käytäntöjä; 
katsoo, että sosiaaliavustuksia tarjottaessa 
jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, 
että kansalaiset ovat tietoisia heille 
myönnettävistä etuuksista ja että he 
pystyvät saamaan niitä.
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Or. en


