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Tarkistus 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 145 artiklassa määrätään, että 
jäsenvaltiot ja EU pyrkivät kehittämään 
yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja 
erityisesti edistämään ammattitaitoisen, 
koulutetun ja mukautumiskykyisen 
työvoiman sekä talouden muutoksiin 
reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 
artiklassa määriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden, jotka 
ottavat huomioon hallinnon ja työvoiman 
velvollisuuksiin liittyvät kansalliset 
käytännöt, pitävät työllisyyden edistämistä 
yhteistä etua koskevana asiana, ja ne 
sovittavat toimintansa yhteen neuvostossa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 148 artiklan määräysten 
mukaisesti.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 145 artiklassa määrätään, että 
jäsenvaltiot ja EU pyrkivät kehittämään 
yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja 
erityisesti edistämään koulutusta, 
ammatillista perus- ja jatkokoulutusta 
sekä työntekijöiden integroitumista 
työmarkkinoille, mikä on tarpeen talouden
muutosten vuoksi ja mikä pysyy 
tarpeellisena jatkossakin Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin tavoitteena on täystyöllisyys ja 
sosiaalinen edistys ja että sen on torjuttava 
sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja 
edistettävä sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
ja suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
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sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyysasteen edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. el

Tarkistus 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9
artiklassa määrätään, että unioni ottaa 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
ja toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää, edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja
tarjottava sosiaalista suojelua. Lisäksi sen 
on toteutettava aloitteita jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan 
mukaan unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen,
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun
liittyvät vaatimukset.

Or. de
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Tarkistus 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon täyden 
työllisyyden ja ihmisarvoisen työn 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen liittyvät vaatimukset, ja 
kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava 
periaatetta, jonka mukaan samasta työstä 
samassa työpaikassa maksetaan 
samanlainen palkka.

Or. en

Tarkistus 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
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sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyysasteen edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
koulutuksen korkeaan tasoon liittyvät 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 
kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 
strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 
oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen.

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on maailmanlaajuisen kilpailun, 
taloudellisten yhteyksien ja muutosten, 
teknologian kehittymisen ja 
väestörakenteen muuttumisen vuoksi 
säilytettävä tuottavuutensa ja 
kilpailukykynsä ja vahvistettava sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan. Lissabonin strategia 
uudistettiin vuonna 2005 sen jälkeen, kun 
siitä oli tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvuun
sekä uusien ja parempien työpaikkojen 
luomiseen. Viime kädessä Lissabonin 
strategia ei saavuttanut tavoitteitaan. 
Keskittymällä kilpailukykyyn, kulujen 
leikkaamiseen, hyvinvointivaltion 
purkamiseen, yhä joustavampiin 
työmarkkinoihin, markkinoiden yleiseen 
vapauttamiseen ja erityisesti 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkuun 
se lisäsi tulojen ja varallisuuden 
jakautumiseen liittyvää epätasa-arvoa ja 
edisti köyhyyden kasvua, sosiaalista 
syrjäytymistä, huonosti palkattuja töitä ja 
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epävarmoja työsuhteita. Nyt tarvitaan 
toisenlaista Euroopan unionin strategiaa, 
jolla edistetään kestävää kehitystä, 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
täystyöllisyyttä.

Or. xm

Tarkistus 34
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 
kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 
strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 
oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen.

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 
kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 
strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 
oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen. Viime kädessä 
Lissabonin strategia ei saavuttanut 
tavoitteitaan. Keskittymällä 
kilpailukykyyn, kulujen leikkaamiseen, 
hyvinvointivaltion purkamiseen, yhä 
joustavampiin työmarkkinoihin, 
markkinoiden yleiseen vapauttamiseen ja 
erityisesti rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyn purkuun se lisäsi tulojen ja 
varallisuuden jakautumiseen liittyvää 
epätasa-arvoa ja edisti köyhyyden kasvua, 
sosiaalista syrjäytymistä, huonosti 
palkattuja töitä ja epävarmoja työsuhteita. 
Nyt tarvitaan toisenlaista Euroopan 
unionin strategiaa, jolla edistetään 
kestävää kehitystä, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja täystyöllisyyttä.

Or. en
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Tarkistus 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 
kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 
strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 
oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen.

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään osaamisen kautta ja 
luomalla uudestaan edellytykset 
täystyöllisyydelle sekä lisättävä sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuuttaan 
tilanteessa, jossa kilpailu on 
maailmanlaajuista, teknologia kehittyy ja 
väestö ikääntyy. Lissabonin strategia 
uudistettiin sen jälkeen, kun siitä oli 
vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen.

Or. el

Tarkistus 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta.
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
2005, ja niitä tarkistettiin vuonna 2008.
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskevan
Lissabonin strategian olisi autettava 
määrittämään EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleinen suunta.
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
2005, ja niitä tarkistettiin vuonna 2008.
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
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kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet 
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei
ole asetettu riittävän sitovia tavoitteita 
kaikkien Euroopan unionissa elävien 
ihmisten sosiaaliselle, poliittiselle ja 
kulttuuriselle osallistumiselle eikä 
talouden kestävälle ekologiselle 
muutokselle. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

Or. de

Tarkistus 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet 
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet 
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan, ja strategian perustavoitteet 
jäivät saavuttamatta.

Or. pl
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Tarkistus 38
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta. 
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086. 
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden välisten yhteyksien olisi pitänyt
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

Or. nl

Tarkistus 39
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta.
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086.
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 

(5) Kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Lissabonin strategia auttoi pääsemään 
yhteisymmärrykseen EU:n talous- ja 
työllisyyspolitiikkojen yleisestä suunnasta.
Neuvosto hyväksyi strategian mukaisesti 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 
20055, ja niitä tarkistettiin vuonna 20086.
Niissä annetut 24 suuntaviivaa muodostivat 
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perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet 
olla vahvemmat. Tämä rajoitti niiden 
vaikutusta kansallisten politiikkojen 
laadintaan.

perustan kansallisille uudistusohjelmille, ja 
niissä esitettiin koko EU:ta koskevat 
tärkeimmät makro- ja mikrotaloudelliset 
sekä työmarkkinauudistukset. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suuntaviivoissa ei 
asetettu tarpeeksi selkeitä prioriteetteja ja 
että niiden väliset yhteydet olisivat voineet 
olla vahvemmat, eivätkä jäsenvaltiot 
omaksuneet näitä suuntaviivoja. Tämä 
rajoitti niiden vaikutusta kansallisten 
politiikkojen laadintaan.

Or. en

Tarkistus 40
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sosiaalisiin asioihin keskittyvien 
EU:n uusien lainsäädäntöaloitteiden 
ohella Euroopan unionin on 
parannettava merkittävästi nykyistä 
politiikkaansa ja sen toteuttamista eri 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
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jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla, ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Meneillään oleva kriisi 
korostaa myös jäsenvaltioiden talouksien 
ja työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta ja luo tarpeen tarkistaa 
laajamittaisesti mekanismeja, joiden 
tavoitteisiin työllisyyden ja sosiaalisten 
päämäärien saavuttaminen kuuluvat 
myös jatkossa.

Or. el

Tarkistus 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari.
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari.
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen tehokas ja tiivis koordinointi
olisi voinut tuottaa merkittäviä tuloksia.
Lisäksi se on osoittanut, että 
sisämarkkinoita on täydennettävä 
nopeasti sosiaalisella ja ekologisella 
unionilla, jotta entistä harvemmat 
joutuisivat kärsimään kapitalismien 
tulevien kriisien vaikutuksista.
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Or. de

Tarkistus 43
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari.
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta. Lisäksi työmarkkinoiden ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteydet ovat 
tulossa yhä tiiviimmiksi rajatylittävän 
työskentelyn lisääntymisen ja toiseen 
maahan siirtyvien eläkeläisten takia.

Or. nl

Tarkistus 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
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tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien tiivistä 
keskinäistä riippuvuutta ja osoittanut, ettei 
käytössä ole tehokkaita mekanismeja, 
joiden ansiosta voitaisiin varhaisessa 
vaiheessa reagoida kriisin merkkeihin.

Or. pl

Tarkistus 45
Siiri Oviir

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla, ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari. 
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta, minkä johdosta 
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sisämarkkinoiden potentiaalin täysi 
hyödyntäminen on myös yksi 
merkittävimmistä keinoista lisätä unionin 
kilpailukykyä.

Or. et

Tarkistus 46
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla ja euro on ollut 
makrotaloudellisen vakauden tukipilari.
Kriisi onkin osoittanut, että unionin 
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos sitä vahvistetaan 
ja tehostetaan. Kriisi on korostanut myös 
jäsenvaltioiden talouksien ja 
työmarkkinoiden tiivistä keskinäistä 
riippuvuutta.

(6) Vuonna 2008 alkanut rahoitus- ja 
talouskriisi on johtanut huomattaviin 
työpaikkojen menetyksiin ja potentiaalisen 
tuotannon supistumiseen sekä julkisen 
talouden tilanteen dramaattiseen 
heikkenemiseen. Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelma7 on kuitenkin auttanut 
jäsenvaltioita selviytymään kriisistä 
osittain koordinoitujen finanssipoliittisten 
elvytystoimien avulla. Kriisi onkin 
osoittanut, että unionin joidenkin
politiikkojen koordinointi voi tuottaa 
merkittäviä tuloksia, jos se on tehokasta ja 
jos toissijaisuusperiaatetta noudatetaan.
Kriisi on korostanut myös jäsenvaltioiden 
talouksien ja työmarkkinoiden tiivistä 
keskinäistä riippuvuutta.

Or. en

Tarkistus 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian laatimista 

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian laatimista 
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seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana, jotta 
tulevia murroksia ja kriisejä voidaan 
käsitellä paremmin ja jotta se voi ohjata 
taloutensa kohti tulevaisuuteen 
suuntautuvaa, ekologisesti ja
taloudellisesti kestävää ja osallistavaa
talousmallia. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut yleistavoitteet
muodostavat yhteiset tavoitteet, jotka 
ohjaavat jäsenvaltioiden ja unionin toimia.
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
saavuttamaan kansalliset tavoitteet ja 
poistamaan esteet, jotka haittaavat 
rakennemuutosprosessia sekä uusien ja 
korkealaatuisten työpaikkojen luomista.

Or. de

Tarkistus 48
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, ja tässä 
yhteydessä komission on tunnustettava, 
että tarvitaan tämänhetkisen 
makrotaloudellisen politiikan 
muuttamista (kuten vakaussopimuksen 
lopettamista, yksityistämis- ja 
vapauttamisprosessien päättäminen jne.),
jotta etusijalle voitaisiin asettaa 
laadukkaiden työpaikkojen luominen 
niin, että otetaan huomioon naisten 
oikeudet, entistä paremmat palkat, 
köyhyyden vähentäminen sekä sosiaalisen 
osallisuuden ja kehityksen lisääminen. 
Asianomaisten suuntaviivojen alla luetellut 
viisi yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
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kansalliset tavoitteet ja poistamaan esteet, 
jotka haittaavat uusien korkealaatuisten 
työpaikkojen luomista.

Or. en

Tarkistus 49
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua yhdistettynä 
korkeaan työllisyys- ja tuotantotasoon 
sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
tasoon. Asianomaisten suuntaviivojen alla 
luetellut viisi yleistavoitetta muodostavat 
yhteiset tavoitteet, jotka ohjaavat 
jäsenvaltioiden ja unionin toimia. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kaikin 
tavoin, jotka on mukautettu niiden 
erityisoloihin, saavuttamaan kansalliset 
tavoitteet ja poistamaan kasvua rajoittavat 
pullonkaulat.

Or. el

Tarkistus 50
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
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ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat taloudellisen 
kasvun edistämiseksi, nykyisten 
työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien 
työpaikkojen luomiseksi.

Or. de

Tarkistus 51
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua ja köyhyyden 
vastustamista. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua
sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vastustamista rajoittavat 
pullonkaulat.

Or. en
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Tarkistus 52
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 -strategian8 laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet, omaksuttava ne ja
pyrittävä poistamaan kasvua rajoittavat 
pullonkaulat.

Or. en

Tarkistus 53
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja
parannetaan työmarkkinoiden 
toimivuutta. Finanssipoliittiset 
elvytystoimet olisi saatettava päätökseen, 
ja tämä olisi toteutettava koordinoidusti 
vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan entistä parempi
makrotalouden tavoitteiden 
määrittäminen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä kestävä kehitys,
vähennetään makrotaloudellista 
epätasapainoa ja lisätään korkealaatuisia 
työpaikkoja ja sosiaaliturvaa.
Finanssipoliittista elvytystä olisi jatkettava 
kolmesta viiteen vuotta tästä eteenpäin, 
jotta voidaan voittaa talouden 
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pysähtyminen ja työttömyyden kasvu. 
Jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla 
toteutettavat koordinoidut
finanssipoliittiset elvytystoimet on 
suunnattava käyttäen EU:n kohdennettua 
elvytyssuunnitelmaa, jonka kaikissa 
osissa on valtavirtaistettu sukupuolten 
välinen tasa-arvo ja jossa käytetään 
vuosittain prosentti EU:n BKT:stä 
sijoituksiin, jotka kohdistuvat ympäristön 
kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävään kehitykseen, mikä tarjoaa 
uusien ja korkealaatuisten työpaikkojen 
luomisen mahdollistavan strategian.

Or. en

Tarkistus 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan entistä parempi 
makrotalouden tavoitteiden määrittäminen, 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä kestävä 
kehitys, vähennetään makrotaloudellista 
epätasapainoa ja lisätään korkealaatuisia 
työpaikkoja ja sosiaaliturvaa. 
Finanssipoliittista elvytystä olisi jatkettava 
kolmesta viiteen vuotta tästä eteenpäin, 
jotta voidaan voittaa talouden 
pysähtyminen ja työttömyyden kasvu.
Jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla 
toteutettavat koordinoidut 
finanssipoliittiset elvytystoimet on 
suunnattava käyttäen EU:n kohdennettua 
elvytyssuunnitelmaa, jonka kaikissa 
osissa on valtavirtaistettu sukupuolten 
välinen tasa-arvo ja jossa käytetään 
vuosittain prosentti EU:n BKT:stä 
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sijoituksiin, jotka kohdistuvat ympäristön 
kannalta kestävään kehitykseen, mikä 
tarjoaa uusien ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luomisen mahdollistavan 
strategian.

Or. en

Tarkistus 55
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa. 
Jäsenvaltioiden välisen huomattavan 
makrotaloudellisen epätasapainon ja 
niiden kilpailukykyä koskevien erojen 
torjuminen on asetettava etusijalle, jotta 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteet voidaan 
saavuttaa käytännössä.

Or. el

Tarkistus 56
Siiri Oviir

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta, 
missä yhteydessä on suotavaa keskittyä 
soveltamaan tarkkaan joustoturvan 
periaatteita ja investoimaan aktiivisiin 
työmarkkinatoimiin. Finanssipoliittiset 
elvytystoimet olisi talouden elpymisen 
varmistumisen jälkeen saatettava 
päätökseen, ja tämä olisi toteutettava 
koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. et

Tarkistus 57
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa, 
vahvistetaan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja parannetaan
työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi
lopetettava vähitellen heti, kun talous on 
siirtymässä kohti kestävää elpymistä, ja 
tämä olisi toteutettava koordinoidusti
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muun muassa vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus, 
edistetään uusia ja entistä parempia 
työpaikkoja, kuten ILO vaatii 
ihmisarvoista työtä koskevalla 
esityslistallaan, ja varmistetaan julkisen 
talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 59
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava tuloksiin 
suunnattuja uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
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julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. de

Tarkistus 60
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi ja kasvun 
edellytysten luomiseksi jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava kunnianhimoisia 
uudistuksia, joilla varmistetaan 
makrotalouden vakaus ja julkisen talouden 
kestävyys, parannetaan kilpailukykyä, 
vähennetään makrotaloudellista 
epätasapainoa ja parannetaan 
työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. it

Tarkistus 61
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
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jäsenvaltioiden olisi toteutettava
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

jäsenvaltioiden olisi toteutettava
rakenteellisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan tuottavuutta sekä
työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 62
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa,
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta
ja vastustetaan köyhyyttä.
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 63
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava ja 
jatkettava kunnianhimoisia uudistuksia, 
joilla varmistetaan makrotalouden vakaus 
ja julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 64
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategian olisi 
tarjottava ulospääsy talouskriisistä, 
estettävä uusi taloudellinen ja sosiaalinen 
romahdus, sitä olisi koordinoitava tiukasti 
rakenne- ja koheesiopolitiikan kanssa, ja 
sen olisi elvytettävä EU:n taloutta 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. de

Tarkistus 65
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategian olisi 



AM\820832FI.doc 27/222 PE442.935v01-00

FI

tarjottava ulospääsy talouskriisistä, 
estettävä uusi taloudellinen ja sosiaalinen 
romahdus ja elvytettävä EU:n taloutta 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Or. de

Tarkistus 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategiassa pitäisi
asettaa etusijalle ihmiset ja planeetta, 
jotta päästäisiin kestävään talouteen, 
voitaisiin luoda uusia ja entistä parempia 
työpaikkoja ja käsitellä työmarkkinoiden 
haasteita, joita aiheuttavat ikääntyvä 
yhteiskunta, meneillään oleva talouskriisi 
sekä tulevaisuuden kestävän talouden 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 67
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategian avulla 
pitäisi selviytyä talouskriisistä, estää 
talouden ja yhteiskunnan romahduksen 
jatkuminen ja elvyttää talouksiamme 
keskipitkällä aikavälillä niin, että voidaan 
tehostaa EU:n johtavaa taloudellista ja 
poliittista roolia.

Or. en
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Tarkistus 68
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategian olisi 
tarjottava ulospääsy talouskriisistä, 
estettävä taloudellisen ja sosiaalisen 
romahduksen jatkuminen ja elvytettävä 
EU:n taloutta keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Kansallisia budjetteja ja EU:n 
talousarviota unionin rahastot mukaan 
lukien pitäisi koordinoida ja ne pitäisi 
ohjata kohti yhteiskunnan valmistamista 
kestävään talouteen. Lisäksi 
jäsenvaltioiden pitäisi julkisessa 
finanssipolitiikassaan ja erityisesti 
budjettileikkausten suhteen arvioida 
vaatimuksia, joita liittyy kestävään 
talouteen siirtymiseen ikääntyvässä 
yhteiskunnassa, ja ottaa huomioon 
erityisesti laadukkaiden palveluiden tarve 
ja tarve investoida koulutukseen. Samalla 
olisi estettävä kaikki naisten työllisyyteen 
kohdistuvat suhteettomat vaikutukset.

Or. en
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Tarkistus 70
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja helpotettava 
luovien ideoiden kehittämistä 
innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi ja 
prosesseiksi, jotka voivat lisätä kasvua, 
laadukkaita ja pitkällä tähtäimellä 
kestäviä työpaikkoja sekä alueellista, 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, ja vastattava 
tehokkaammin eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia, käyttää 
tarkoituksenmukaisesti EU:n inhimillisiä 
voimavaroja, keinona edistää 
kilpailukykyä, sekä tarjota kannustimia, 
jotta "aivovuotoa" voidaan torjua 
tehokkaasti.

Or. el

Tarkistus 71
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille sekä 
torjumaan koulunkäynnin ja koulutuksen 
keskeyttämistä, vahvistamaan jokaisen 
yksilön oikeus elinikäiseen oppimiseen 
taitojen tunnustamiseksi ja todistusten 
myöntämiseksi niiden perusteella 
riippumatta siitä, miten ja missä ne on 
hankittu, laajentamaan mahdollisimman 
paljon korkea-asteen koulutusta sekä 
teknillistä ja tieteellistä koulutusta ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. it

Tarkistus 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti (9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
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jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin 
eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä 
yhteydessä on olennaista hyödyntää 
kaikkia tieto- ja viestintäteknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia.

jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan talouteen. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen laatua, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja
takaamaan tutkimus- ja yritystoiminta 
innovaatioiden ja osaamisen siirtämisen 
edistämiseksi koko unionin sisällä.
Uudistuksilla olisi kannustettava
taloudellista toimintaa, joka helpottaa
luovien ideoiden kehittämistä 
innovatiivisiksi tuotteiksi, innovatiivisiksi 
ja ennen kaikkea sosiaalisesti arvokkaiksi
palveluiksi ja prosesseiksi, jotka voivat 
lisätä laadukkaita työpaikkoja sekä 
alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja kattavaa 
korkeatasoista sosiaaliturvaa, ja 
vastattava tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. de

Tarkistus 73
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen laatua, 
luotava jäsenvaltioiden kansalaisille 
yhteinen tietopohja, varmistamaan sen 
saatavuus kaikille ja vahvistamaan 
tutkimus- ja yritystoimintaa innovaatioiden 
ja osaamisen siirtämisen edistämiseksi 
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kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

koko unionin sisällä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja helpotettava 
luovien ideoiden kehittämistä 
innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi ja 
prosesseiksi, jotka voivat lisätä kasvua, 
laadukkaita työpaikkoja sekä alueellista, 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, ja vastattava 
tehokkaammin eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. fr

Tarkistus 74
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen laatua, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
innovaatioiden ja osaamisen siirtämisen 
edistämiseksi koko unionin sisällä, jotta 
alueiden väliset erot voidaan poistaa. 
Uudistuksilla olisi kannustettava 
yrittäjyyttä ja luovien ideoiden kehittämistä 
innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi ja 
prosesseiksi, jotka voivat lisätä kasvua, 
laadukkaita työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
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mahdollisuuksia. mahdollisuuksia.

Or. el

Tarkistus 75
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä ja estämään samalla 
"aivovuoto" unionista. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä, pk-yritysten 
kehittämistä ja luovien ideoiden 
kehittämistä innovatiivisiksi tuotteiksi, 
palveluiksi ja prosesseiksi, jotka voivat 
lisätä kasvua, laadukkaita työpaikkoja ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja jotka 
auttavat vastaamaan tehokkaammin 
eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä 
yhteydessä on olennaista hyödyntää 
kaikkia tieto- ja viestintäteknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään "älykkääseen 
kasvuun" eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä vahvistamaan ihmisarvoista 
työtä, parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 77
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Taloudellisen kasvun edistämiseksi 
jäsenvaltioiden pitäisi vastustaa sitä 
hidastavia toimia, kuten byrokraattista 
taakkaa, liiallista sääntelyä ja liiallisia 
normeja, korkeita veroja ja 
protektionismia.

Or. en
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Tarkistus 78
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Syvien ja tehokkaiden 
yhtenäismarkkinoiden saavuttaminen on 
keskeinen tekijä taattaessa EU:n yleinen 
makrotaloudellinen suorituskyky. Se on 
erityisen tärkeä talous- ja rahaliiton 
vakauden kannalta, jotta voidaan saada 
taloudellista etua, palauttaa kasvu ja 
luoda uusia työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 79
Siiri Oviir

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa. 

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. On myös yhä erittäin tärkeää 
toteuttaa yrittäjyyttä edistäviä toimia ja 
kehittää liiketoimintaympäristöä, joka 
suosii pienten ja keskisuurten yritysten 
innovoivia ja aktiivisia toimia, eritoten 
keventämällä sääntelyä ja hallinnollista 
taakkaa sekä helpottamalla 
pääomansaantia. Jäsenvaltioiden olisi 
myös toteutettava tarvittavat uudistukset, 
jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
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vähentää ja resursseja käyttää tehokkaasti. 
Niiden olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa. 

Or. et

Tarkistus 80
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Tällaisen teknologian pitäisi olla 
mahdollisuuksien mukaan kaikkien 
yritysten käytettävissä mikroyritykset ja 
pk-yritykset mukaan lukien, jotta 
kestävyyttä lisääviä muutoksia voidaan 
tehdä kaikkialla. Jäsenvaltioiden olisi 
myös toteutettava tarvittavat uudistukset, 
jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää ja resursseja käyttää tehokkaasti.
Niiden olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.
Kriisi ei saa haitata tai viivästyttää tätä 
keskeistä siirtymää kohti vihreää ja 
kestävää taloutta.

Or. en
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Tarkistus 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen 
oikeudenmukaista jakoa sekä Euroopan 
johtajuuden hyödyntämistä kilpailussa
uusien prosessien ja teknologioiden
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään
kehitykseen. Kestävällä kehityksellä
tarkoitetaan uusien prosessien ja 
teknologioiden ja erityisesti 
ympäristöystävällisten teknologioiden 
kehittämistä resurssitehokkaan ja 
kestävän talouden luomiseksi.
Jäsenvaltioiden olisi myös toteutettava 
tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä pk-yritysten
liiketoimintaympäristöä, edistettävä entistä 
ympäristöystävällisempien ja 
kestävämpien työpaikkojen luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.
Erityisesti tuotteiden muuttamiseen olisi 
varattava riittävästi varoja, jotta voidaan 
hallita siitä seuraavia 
rakennemuutosprosesseja ja 
työntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 82
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
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jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" ja 
yhteisötalouden alan työpaikkojen
luomista ja uudenaikaistettava teollinen 
perustansa.

Or. el

Tarkistus 83
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista 
esimerkiksi varmistamalla uusia 
taitotarpeita vastaavan koulutuksen 
tarjoaminen ja uudenaikaistettava teollinen 
perustansa.
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Or. it

Tarkistus 84
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun ja työllisyyden parantamiseen.
Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien, mikä auttaa luomaan uusia 
työpaikkoja. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

Or. de

Tarkistus 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
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kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
sellaisten työpaikkojen luomista, jotka 
eivät lisää kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

Or. pl

Tarkistus 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun ihmisarvoisen työn periaatetta 
noudattaen. Kestävällä kasvulla 
tarkoitetaan resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

Or. en
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Tarkistus 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista,
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun ja ihmisarvoiseen työhön.
Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
"vihreiden työpaikkojen" luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

Or. en

Tarkistus 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan osallistavaan
talouteen. Osallistava talous tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen elämään. Jäsenvaltioiden 
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varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden,
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla 
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan; samalla 
olisi varmistettava riittävä ja kestävä
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

uudistuksilla olisi siksi varmistettava, että 
kaikille on koko elämän ajan tarjolla 
mahdollisuus köyhyyden estäviin tuloihin 
ja laadukkaisiin palveluihin, mikä 
mahdollistaa arvokkaan ja 
itsemääräämisoikeuteen perustuvan 
elämän, mikä vähentää köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä poistamalla 
erityisesti naisten, iäkkäiden
työntekijöiden – ja erityisesti naisten –
nuorten, vammaisten ja osatyökykyisten 
sekä laillisten maahanmuuttajien esteitä
itsenäiseen työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että kestävän ja osallistavan 
talouden edut saavuttavat kaikki 
kansalaiset ja kaikki alueet.
Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla osallistavien 
työmarkkinoiden toteuttamisessa. On 
toteutettava investointeja, jotka koskevat 
menestyksekästä osallistamista ja 
siirtymisiä, osaamisen asianmukaista 
kehittämistä ja työn laadun parantamista 
noudattaen ILOn (kansainvälinen 
työjärjestö) esittämiä ihmisarvoisen työn 
periaatteita ja ottaen huomioon työ- ja 
sosiaaliministerien Berliinissä 18.–20. 
tammikuuta 2007 järjestämän 
epävirallisen, "hyvää työtä" käsitelleen 
tapaamisen päätelmät. Unioni tarvitsee 
entistä enemmän yhteisiä ponnistuksia, 
joilla edistetään työntekijöiden oikeuksia 
ja osallisuutta, oikeudenmukaisia 
palkkoja, työturvallisuutta ja -terveyttä 
sekä perheet huomioon ottavaa työn 
järjestämistä sekä hyviä ja reiluja 
työehtoja samoin kuin asianmukaista 
sosiaaliturvaa, mikä on välttämätöntä, 
jotta kansalaiset antaisivat hyväksyntänsä 
Euroopan unionille. Työmarkkinoiden
jako, rakenteellinen työttömyys ja
tahdonvastainen työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jääminen on poistettava ja on 
toteutettava kattava, köyhyyden estämistä 
pidemmälle menevä sosiaaliturva ja
taattava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
osallisuus. Samalla taloudellista ja 
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sosiaalista epätasa-arvoa on vähennettävä 
valtavasti.

Or. de

Tarkistus 89
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan muun muassa edistämällä 
yritysten välistä ja yliopistojen välistä 
yhteistyötä siten, että työmarkkinoiden 
tarpeet ja työvoiman osaaminen kohtaavat 
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menestyksekkäästi ja samalla olisi 
varmistettava riittävä ja kestävä 
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

Or. el

Tarkistus 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikilla on koko elämän 
ajan mahdollisuus kehittää 
ammattitaitoaan ja mukautua 
työmarkkinoiden muutoksiin. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen työmarkkinoiden kysyntää 
vastaavaksi, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
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vähentämiseksi. riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

Or. pl

Tarkistus 91
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet erityisesti ottamalla käyttöön 
säästöjärjestelmiä sekä verohelpotuksia ja 
sosiaalisia kannustimia. Jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmien pääpainon pitäisi siksi 
olla työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen, 
erityisesti soveltamalla ja edistämällä 
tehokkaita koulutusjärjestelmiä, ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan samalla 
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varmistaen riittävän ja kestävän 
sosiaaliturvan ja aktiivisen osallistamisen 
köyhyyden vähentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 92
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että luodaan synergiaa koulutuksen 
ja työmarkkinoiden välille, investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
elinikäiseen oppimiseen, työpaikkojen 
laadun parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
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vähentämiseksi.

Or. el

Tarkistus 93
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan, näin
vähentäen köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja sekä
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen, jos näihin ryhmiin 
kuuluvat täyttävät työmarkkinoiden 
vaatimukset ja jos sosiaalinen 
integroituminen on mahdollista.
Uudistuksilla olisi myös varmistettava, että 
talouskasvun edut saavuttavat kaikki 
kansalaiset ja kaikki alueet. Jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmien pääpainon pitäisikin olla 
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen, 
sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseen 
ja työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
syrjinnän, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
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aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

Or. de

Tarkistus 94
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen poistamalla työn 
organisoinnin ja työaikajärjestelmien 
jäykkyys ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ottamalla 
tätä tarkoitusta varten käyttöön 
tehokkaita ja yleispäteviä 
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tulotakuujärjestelmiä ja aktiivinen 
osallistaminen köyhyyden vähentämiseksi.

Or. it

Tarkistus 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Samalla olisi otettava 
huomioon hyvät työolot sekä henkilöt, 
jotka eivät pysty osallistumaan 
työmarkkinoille. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen, sukupuolten välisen tasa-
arvon lisäämiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan antamalla työntekijöille 
varmuus kaikenlaisissa työsuhteissa.
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Samalla olisi varmistettava riittävä ja 
kestävä sosiaaliturva ja aktiivinen 
osallistaminen köyhyyden vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 96
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan
erityisesti uuden tekniikan, automaation 
ja tietokonevallankumouksen tuomaa
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisi siksi olla joustavien
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan samalla
varmistaen riittävän ja kestävän 
sosiaaliturvan ja aktiivisen osallistamisen
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köyhyyden vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 97
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten, ammattitaidottomien 
työntekijöiden, vähemmistöjen ja
erityisesti romanien ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 98
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, hoitoa antavien, vammaisten ja 
laillisten maahanmuuttajien esteitä 
työmarkkinoille osallistumiseen.
Uudistuksilla olisi myös varmistettava, että 
talouskasvun edut saavuttavat kaikki 
kansalaiset ja kaikki alueet. Jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmien pääpainon pitäisikin olla 
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja erityisesti 
nuorisotyöttömyyden sekä
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 99
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, syrjinnän,
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan; samalla 
olisi varmistettava riittävä ja kestävä 
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään.
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi siksi
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja maahanmuuttajien 
esteitä työmarkkinoille osallistumiseen.
Uudistuksilla olisi myös varmistettava, että 
talouskasvun edut saavuttavat kaikki 
kansalaiset ja kaikki alueet. Jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmien pääpainon pitäisikin olla 
työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamisessa siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan; samalla 
olisi varmistettava riittävä ja kestävä 
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Osallistavan kasvun tavoitteen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
määritettävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys työn uusille muodoille 
ottaen huomioon sekä riittävän 
sosiaaliturvan takaaminen että työn 
joustavien muotojen takaaminen 
työntekijöille perhe- ja työelämän 
yhteensovittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Osallistavan kasvun tavoitteen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi komission 
aloitteesta määritettävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys työn uusille muodoille. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
valmistauduttava sovittamaan työehtoja ja 
työaikaa entistä paremmin työntekijöiden 
tarpeita vastaavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi osallistavan 
kasvun tavoite huomioon ottaen 
määritettävä komission aloitteesta työn 
uusille muodoille oikeudellinen kehys, 
joka takaa asianomaisille työntekijöille 
oikeudellisen tasa-arvon ja mahdollistaa 
näin työn, joka ei edistä työmarkkinoiden 
jakautumista entisestään ja joka takaa 
työntekijöiden yksilöllisten ja 
kollektiivisten oikeuksien kattavan suojan 
samoin kuin työntekijöiden vaadittavan 
sosiaaliturvan.

Or. de

Tarkistus 104
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Osallistavan kasvun tavoitteen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi komission 
aloitteesta määritettävä asianmukainen 
lainsäädäntökehys työn uusille muodoille. 
Tällaisessa lainsäädäntökehyksessä olisi 
kiinnitettävä huomiota sekä joustavien 
työllistämismuotojen varmistamiseen että 
samalla työmarkkinoiden 
segmentoitumisen välttämiseen sekä 
varmistettava työntekijöiden yksilöllisten 
ja yhteisten oikeuksien kattava 
suojeleminen ja riittävä sosiaaliturva.

Or. en

Tarkistus 105
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) "Osallistavan kasvun" tavoitteen 
yhteydessä jäsenvaltioita oli kannustettava 
määrittelemään asianmukainen 
lainsäädäntökehys työsuhteiden uusille 
muodoille ottaen samalla huomioon sekä 
riittävän sosiaaliturvan että työn 
joustavien muotojen takaamisen 
työntekijöille. 

Or. en

Tarkistus 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 
luomista, jos ne parantavat EU:n 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen 
vuoksi otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille 
kaikkialla maailmassa voidaan edistää.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 107
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 
luomista, jos ne parantavat EU:n 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla 
maailmassa voidaan edistää.

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 
luomista, jos ne parantavat EU:n 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla 
maailmassa voidaan edistää samalla kun 
Euroopan unioni pyrkii tiukasti ja 
maailmanlaajuisesti valvomaan 
toimijoita, joilla on merkittävä vaikutus 
työllisyyteen, työvoiman liikkuvuuteen ja 
sosiaalisiin rahoituspalveluihin kuten 
eläkkeisiin.

Or. nl

Tarkistus 108
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 
luomista, jos ne parantavat EU:n 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 
avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla 

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 
rakenneuudistukset voivat edistää 
tehokkaasti kasvua sekä laadukkaiden ja 
kestävien työpaikkojen luomista, jos ne 
parantavat EU:n kilpailukykyä globaalissa 
taloudessa, avaavat uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 
elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 
saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen vuoksi 
otettava huomioon ulkoiset 
kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 
kasvua sekä osallistumista avoimille ja 
oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla 
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maailmassa voidaan edistää. maailmassa voidaan edistää.

Or. el

Tarkistus 109
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi asetettava 
kansalliseksi tavoitteekseen naisten ja 
miesten työllisyysasteen nostamisen 75 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä 
erityisesti lisäämällä nuorten, iäkkäiden 
työntekijöiden ja vammaisten 
osallistumista työelämään.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi asetettava 
kansalliset tavoitteensa siten, että 20–24-
vuotiaiden naisten ja miesten osuus 
koulutukseen tai työelämään osallistuvista 
henkilöistä nostetaan 90 prosenttiin.

Or. de

Tarkistus 110
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Laatiessaan ja toteuttaessaan 
rakenneuudistuksia jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että 
ne varmistavat, että edistettävä kasvu on 
työllisyyttä suosivaa ja konkreettisia 
työpaikkoja luovaa. 

Or. en
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Tarkistus 111
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä pantava 
täytäntöön kokonaisuudessaan ja samassa 
tahdissa ottaen huomioon niiden 
erityisvaikeudet, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

Or. el

Tarkistus 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
tehokkaasti ja samassa tahdissa, jotta 
koordinoitujen rakenneuudistusten 
myönteisistä heijastusvaikutuksista 
voidaan hyötyä.

Or. pl

Tarkistus 113
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava (13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
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yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön, jotta 
koordinoitujen rakenneuudistusten 
myönteisistä heijastusvaikutuksista 
voidaan hyötyä.

Or. en

Tarkistus 114
Tadeusz Cymański

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
maansa olosuhteet huomioon ottaen.

Or. pl

Tarkistus 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi EU-
rahoitusta, Euroopan sosiaalirahastosta, 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
koheesiorahastosta myönnettävä rahoitus 
mukaan lukien, suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
Eurooppa 2020 -strategia ja erityisesti 
siihen sisältyvät työllisyyttä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevat näkökohdat. 
EU-rahoituksella on vähennettävä 
byrokraattisia esteitä ja helpotettava 
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pitkän tähtäimen toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 116
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
edistämään kasvua sekä lisäämään 
talouden ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten 
innovointipotentiaalia ja etenkin 
tarjottava niille rahallisia kannustimia 
uusien työpaikkojen luomiseen ja 
poistettava teollisuuden hallinnollisia 
rasitteita ja muita kuin tariffeihin liittyviä 
esteitä. Naisten ja nuorten 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi 
olisi luotava riittävät 
lastenhoitomahdollisuudet, jotta jokaiselle 
esikouluiässä olevalle lapselle voitaisiin 
tarjota hoitopaikka perheen ulkopuolelta. 
Lisäksi kaikille nuorille pitäisi 
työmarkkinaosapuolten tiiviin yhteistyön 
avulla tarjota koulun päätyttyä kuuden 
kuukauden sisällä työpaikka tai koulutus-
tai jatkokoulutuspaikka.

Or. de

Tarkistus 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi 
raportoidessaan työllisyysasteesta 
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annettava selkeitä sukupuolen mukaan 
eriteltyjä ja vertailtavissa olevia tietoja, 
joista käy totuudenmukaisesti ilmi 
sellaisen työn prosenttiosuus, joka 
mahdollistaa taloudellisen 
riippumattomuuden, osa-aikatyön osuus 
ja osa-aikaisen työttömyyden osuus 
työvoimatilastoissa.

Or. en

Tarkistus 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi EU-
rahoituksen määrittämisessä ja 
toteuttamisessa Euroopan sosiaalirahasto 
ja koheesiorahasto mukaan lukien 
otettava huomioon Eurooppa 2020 
-strategia ja erityisesti siihen sisältyvät 
työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevat 
näkökohdat.

Or. de

Tarkistus 119
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi EU-
rahoitusta, Euroopan sosiaalirahastosta, 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
koheesiorahastosta myönnettävä rahoitus 
mukaan lukien, suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
Eurooppa 2020 -strategia ja erityisesti 
siihen sisältyvät työllisyyttä ja 
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sosiaalipolitiikkaa koskevat näkökohdat. 
Synergioita ja saatavilla olevien eri 
rahoitusvälineiden täydentävyyttä on 
hyödynnettävä huomattavasti 
tehokkaammin, jotta voidaan saavuttaa 
EU 2020 -strategian monitahoiset 
tavoitteet älykkäästä, osallistavasta ja 
ympäristöystävällisestä kasvusta ja tukea 
tehokkaammin heikoimmassa asemassa 
olevia mikroalueita ja kaikkien 
haavoittuvimpia ryhmiä, jotka kärsivät 
monimutkaisista ja moniulotteisista 
haitoista.

Or. en

Tarkistus 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, Eurooppa 2020 –strategian 
osalta olisi toimittava kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa kumppanuudessa, jossa parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 
tiiviisti mukana, sillä ne osallistuvat
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen 
ja toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään.

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, Eurooppa 2020 -strategian 
toteuttamisen osalta olisi ehdottomasti
toimittava kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa 
kumppanuudessa, jossa parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 
tiiviisti mukana. Erityisasemassa ovat 
tällöin kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolet, sillä ilman niiden 
osallistumista työllisyysstrategian 
toteuttaminen yrityksissä ei ole 
mahdollista. Kaikki toimijat on otettava 
tasa-arvoisesti mukaan kansallisten 
uudistusohjelmien laatimiseen ja 
toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään.

Or. de



AM\820832FI.doc 65/222 PE442.935v01-00

FI

Tarkistus 121
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, Eurooppa 2020 –strategian 
osalta olisi toimittava kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa kumppanuudessa, jossa parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 
tiiviisti mukana, sillä ne osallistuvat 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen 
ja toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään.

(14) Vaikka nämä suuntaviivat on osoitettu 
jäsenvaltioille, Eurooppa 2020 -strategian 
osalta olisi toimittava kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa kumppanuudessa, jossa parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 
tiiviisti mukana, sillä ne osallistuvat 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen 
ja toteuttamiseen sekä strategiaa koskevaan 
yleiseen viestintään, koska 
sosiaalipolitiikoilla on vastattava 
paikallisiin oloihin ja mieltymyksiin. 

Or. en

Tarkistus 122
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden olisi nostettava 
työllisyysastetta vahvistamalla erityisesti 
vähän koulutusta saaneiden 
aktivointijärjestelyjä, neuvonnalla, 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatulla 
koulutuksella ja jatkokoulutuksella sekä 
vammaisille ja muille erityistä suojelua 
tarvitseville henkilöille tarkoitetuilla 
tuetuilla työpaikoilla. Jos 
työmarkkinatilanne sallii, jäsenvaltioiden 
olisi parannettava maassa jo olevien 
maahanmuuttajien työllistettävyyttä 
sopivilla ohjelmilla. Lisäksi tarvitaan 
innovatiivisia ohjelmia myös vammaisten 
uudelleenintegroimiseksi työmarkkinoille. 
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Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea työpaikkojen 
luomista, edistää sosiaalista innovointia ja 
parantaa työnvälitystoimistojen palvelujen 
laatua. Erityisesti työaikaa koskevista 
määräyksistä olisi tehtävä joustavampia 
siten, että ne mahdollistavat työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen sekä joustavan 
työelämästä poistumisen eläkkeelle 
siirryttäessä. Lisäksi on parannettava 
mahdollisuuksia palata työmarkkinoille 
lastenhoidosta johtuvan pitkän työstä 
poissaolon jälkeen. Joustavuuden 
lisäämiseen tarkoitettuja 
joustoturvastrategioita, joiden avulla on 
tarkoitus voida reagoida tehokkaammin 
tuotantosykleihin, olisi vahvistettava 
aktiivisella työmarkkinapolitiikalla ja 
asianmukaisilla sosiaalisilla 
järjestelmillä, jotta työpaikan 
vaihtamisesta ei aiheudu kohtuutonta 
taloudellista rasitetta. Tätä olisi 
täydennettävä selkeällä sitoutumisella 
työnhaun tukemiseen. Uudenlaisia 
työjärjestelyjä, kuten epätyypillistä 
tilapäistyötä, osa-aikatyötä ja kotona 
tehtävää työtä, käytetään työelämässä yhä 
useammin, ilman että niitä on säännelty. 
Tällaiset työjärjestelyt eivät saisi johtaa 
kyseisten henkilöiden sosiaaliturvan 
heikkenemiseen.

Or. de

Tarkistus 123
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta voidaan varmistaa, että 
jäsenvaltiot panevat työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat täytäntöön, avointa 
koordinointimenetelmää olisi 
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parannettava, koska sen vaikutus 
jäsenvaltioissa on liian vähäinen. 

Or. lt

Perustelu

Koska Lissabonin strategian täytäntöönpanossa on edistytty eri EU-maissa eri tahtiin, 
avoimen koordinointimenetelmän hyödyllisyys epäilyttää yhä useampia. Sitä olisikin 
parannettava niin, että se edistää tehokkaammin asetettujen tavoitteiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus 124
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppa 2020 –strategian tueksi 
esitetään kymmenen suuntaviivaa, jotka 
korvaavat aikaisemmat 24 ja joissa 
käsitellään johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikan kysymyksiä ja laajoja 
talouspolitiikan aiheita. Tähän päätökseen 
liitetyt jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 –
strategian yhdennetyt suuntaviivat.

(15) Eurooppa 2020 -strategian tueksi 
esitetään kymmenen suuntaviivaa, jotka 
korvaavat aikaisemmat 24 ja joissa 
käsitellään johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista koskevia 
kysymyksiä sekä laajoja talouspolitiikan 
aiheita. Tähän päätökseen liitetyt 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyt suuntaviivat.

Or. el

Tarkistus 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(15) Eurooppa 2020 –strategian tueksi 
esitetään kymmenen suuntaviivaa, jotka 
korvaavat aikaisemmat 24 ja joissa 
käsitellään johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikan kysymyksiä ja laajoja 
talouspolitiikan aiheita. Tähän päätökseen 
liitetyt jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 –
strategian yhdennetyt suuntaviivat.

(15) Eurooppa 2020 -strategian tueksi 
esitetään joukko suuntaviivoja, jotka 
korvaavat aikaisemmat 24 ja joissa 
käsitellään johdonmukaisella tavalla 
työllisyyspolitiikan kysymyksiä ja laajoja 
talouspolitiikan aiheita. Tähän päätökseen 
liitetyt jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat kytkeytyvät kiinteästi 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
suuntaviivoihin, jotka on liitetty […] 
annettuun neuvoston suositukseen […]. Ne 
muodostavat yhdessä Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyt suuntaviivat.

Or. de

Tarkistus 126
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan sosiaalirahaston varoja 
olisi käytettävä täysimääräisesti 
työllistettävyyden parantamiseen 
toteuttamalla henkilökohtaisten taitojen 
kehittämiseen ja tulevaisuuden 
ammateissa tarvittavien 
pätevyysvaatimusten täyttämiseen 
tarkoitettuja toimia. Ammatillisen 
liikkuvuuden tukemiseksi jäsenvaltioiden 
olisi parannettava valmiutta liikkuvuuteen 
kannustimilla ja erityisesti toimilla, joilla 
optimoidaan julkinen henkilöliikenne 
asutuskeskusten välillä.

Or. de
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Tarkistus 127
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 
määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus ja että ne 
ovat vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia. Suuntaviivat muodostavat 
perustan maakohtaisille suosituksille, joita 
neuvosto voi antaa jäsenvaltioille. Ne 
muodostavat myös perustan yhteiselle 
työllisyysraportille, jonka neuvosto ja 
komissio toimittavat vuosittain Eurooppa-
neuvostolle.

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 
määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus ja että ne 
ovat vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia. Kyseisten suuntaviivojen 
perusteella laaditaan kansalliset 
vuosikertomukset, joita käsitellään ja 
arvioidaan yhdessä julkisten talouksien 
tervehdyttämistoimien kanssa, ja luodaan 
siten tarvittava linkki Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen ja 
vakaussopimuksen vaatimusten välille.
Suuntaviivat muodostavat perustan 
maakohtaisille ilmoituksille, joita neuvosto 
antaa jäsenvaltioille ja joilla on vaikutusta 
rakennerahastomäärärahoihin. Ne 
muodostavat myös perustan yhteiselle 
työllisyysraportille, jonka neuvosto ja 
komissio toimittavat vuosittain Eurooppa-
neuvostolle.

Or. it

Tarkistus 128
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 
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määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus ja että ne 
ovat vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia. Suuntaviivat muodostavat 
perustan maakohtaisille suosituksille, joita 
neuvosto voi antaa jäsenvaltioille. Ne 
muodostavat myös perustan yhteiselle 
työllisyysraportille, jonka neuvosto ja 
komissio toimittavat vuosittain Eurooppa-
neuvostolle.

määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus ja että ne 
ovat vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia. Suuntaviivat muodostavat 
perustan maakohtaisille suosituksille, joita 
neuvosto voi antaa jäsenvaltioille ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden eri 
lähtökohdat. Ne muodostavat myös 
perustan yhteiselle työllisyysraportille, 
jonka neuvosto ja komissio toimittavat 
vuosittain Eurooppa-neuvostolle.

Or. el

Tarkistus 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 
määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus ja että 
ne ovat vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisia. Suuntaviivat muodostavat 
perustan maakohtaisille suosituksille, joita 
neuvosto voi antaa jäsenvaltioille. Ne 
muodostavat myös perustan yhteiselle 
työllisyysraportille, jonka neuvosto ja 
komissio toimittavat vuosittain Eurooppa-
neuvostolle.

(16) Nämä uudet yhdennetyt suuntaviivat 
perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. 
Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä 
ohjeita kansallisten uudistusohjelmien 
määrittämiseen ja uudistusten 
toteuttamiseen niin, että niissä otetaan 
huomioon keskinäinen riippuvuus. 
Suuntaviivat muodostavat perustan 
maakohtaisille suosituksille, joita neuvosto 
voi antaa jäsenvaltioille. Ne muodostavat 
myös perustan yhteiselle 
työllisyysraportille, jonka neuvosto ja 
komissio toimittavat vuosittain Eurooppa-
neuvostolle.

Or. de

Tarkistus 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 



AM\820832FI.doc 71/222 PE442.935v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sillä välin toteutettuja toimia ja 
niistä saatuja tuloksia arvioidaan 
tieteellisesti ja niistä tehdään kriittinen 
analyysi.

Or. de

Tarkistus 131
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteenä olevat suuntaviivat on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikoissa, joista raportoidaan 
kansallisissa uudistusohjelmissa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
uudistusohjelmansa "Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyissä suuntaviivoissa"
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Liitteenä olevia suuntaviivoja ja 
kansallisia uudistusohjelmia on 
käsiteltävä prioriteetteina jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikoissa. Jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmien, joiden on oltava 
kyseisissä suuntaviivoissa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia, vaikutuksia 
työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan on 
seurattava tiiviisti. Raportoidessaan 
liitteenä olevien suuntaviivojen 
soveltamisesta jäsenvaltioiden on 
noudatettava EU:n tasolla sovittua 
rakennetta toimien ja saavutettujen 
tulosten avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 132
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteenä olevat suuntaviivat on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden 

Liitteessä olevat suuntaviivat on pantava 
täytäntöön jäsenvaltioiden 
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työllisyyspolitiikoissa, joista raportoidaan 
kansallisissa uudistusohjelmissa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
uudistusohjelmansa "Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyissä suuntaviivoissa"
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

työllisyyspolitiikoissa, joista raportoidaan 
kansallisissa uudistusohjelmissa. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
uudistusohjelmansa "Eurooppa 2020 
-strategian yhdennetyissä suuntaviivoissa"
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisia kansallisia 
uudistusohjelmia suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan varmistettava 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokas 
täytäntöönpano. Sidosryhmät, myös 
alueelliset ja paikalliset sidosryhmät sekä 
sidosryhmät, joita Eurooppa 2020 
-strategian eri näkökohdat koskevat, 
parlamentaariset elimet ja 
työmarkkinaosapuolet on osallistettava 
tiiviisti näiden ohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin.
Liitteessä vahvistettuihin EU:n 
yleistavoitteisiin liitetään asianmukaisia 
välitavoitteita ja indikaattoreita, 
onnistumis- ja tulosindikaattorit mukaan 
lukien, sekä kansallisia tavoitteita, 
indikaattoreita ja tulostauluja. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
nämä tavoitteet ja indikaattorit sekä 
suuntaviivat ja neuvoston niille antamat 
maakohtaiset suositukset.
Jäsenvaltioiden on tiiviisti seurattava 
kussakin kansallisessa 
uudistusohjelmassa toteutettujen 
uudistusten vaikutuksia työllisyyteen ja 
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sosiaalipolitiikkaan.
Jäsenvaltioiden on liitteessä olevien 
suuntaviivojen soveltamisesta 
raportoidessaan noudatettava EU:n 
tasolla vahvistettavaa jäsentelyä ja 
sisällytettävä siihen samat osiot selkeyden, 
avoimuuden ja jäsenvaltioiden 
vertailtavuuden takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisia kansallisia 
uudistusohjelmia suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan varmistettava 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokas 
täytäntöönpano. Sidosryhmät, alueelliset 
ja paikalliset sidosryhmät mukaan lukien, 
parlamentaariset elimet, 
työmarkkinaosapuolet ja erityisesti
sosiaalipalveluja tarjoavat 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt on 
osallistettava tiiviisti näiden ohjelmien 
suunnittelun, täytäntöönpanon, 
seurannan ja arvioinnin kaikkiin 
vaiheisiin sekä niitä koskevien 
tavoitteiden ja indikaattoreiden 
määrittämiseen.
Liitteessä vahvistettuihin EU:n 
yleistavoitteisiin liitetään asianmukaisia 
välitavoitteita ja indikaattoreita, 
onnistumis- ja tulosindikaattorit mukaan 
lukien, sekä kansallisia tavoitteita, 
indikaattoreita ja tulostauluja. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon
nämä tavoitteet, indikaattorit ja 
suuntaviivat sekä neuvoston niille 
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antamat maakohtaiset suositukset.
Jäsenvaltioiden on tiiviisti seurattava 
kussakin kansallisessa 
uudistusohjelmassa toteutettujen 
uudistusten vaikutuksia työllisyyteen ja 
sosiaalipolitiikkaan.
Jäsenvaltioiden on liitteessä olevien 
suuntaviivojen soveltamisesta 
raportoidessaan noudatettava EU:n 
tasolla vahvistettavaa jäsentelyä ja 
sisällytettävä siihen samat osiot selkeyden, 
avoimuuden ja jäsenvaltioiden 
vertailtavuuden takaamiseksi.
Kansallisissa toimintaohjelmissa on 
selkeästi määriteltävä räätälöityjä 
kansallisia tavoitteita, joilla 
myötävaikutetaan EU:n yleistavoitteisiin 
kansallisten mahdollisuuksien mukaan. 
Jäsenvaltioiden on panostettava 
aktiiviseen seurantaan ja 
yksityiskohtaisiin tilastoihin. Todellisten 
tuloksien aikaansaamiseksi sekä 
työllisyyspolitiikan ja kansallisten 
toimintaohjelmien vaikutusten 
tehostamiseksi jäsenvaltioiden on 
vastattava seurauksista, mikäli ne eivät 
ole toimineet asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 135
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Euroopan komission on esitettävä 
vuosittainen edistymiskertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, jotta voidaan 
seurata ja arvioida, missä määrin 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet 
saavuttamaan EU:n yleistavoitteita 
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liitteessä esitetyn määritelmän mukaisesti.
Euroopan komission on laadittava 
vaikutuksia koskevia selontekoja 
väliarviointina (aikajaksolta 2010–2014 ja 
vuoden 2014 jälkeen) mukaan luettuna 
toiminnan tuloksellisuutta koskeva 
analyysi, jotta voidaan arvioida, missä 
määrin EU:n suuntaviivoihin liittyviä 
tavoitteita on onnistuttu saavuttamaan.
Euroopan komission on käynnistettävä 
rikkomismenettelyt säädöksiä 
noudattamattomia jäsenvaltioita vastaan.

Or. en

Perustelu

Komissio asetetaan jälleen keskeiseen asemaan, jossa sen tehtävänä on seurata sitä, miten 
jäsenvaltiot toimeenpanevat EU:n yleistavoitteita. Komission ja jäsenvaltioiden välinen, 
kaikilla tasoilla käytävä "jatkuva hajautettu vuoropuhelu" on paras keino varmistaa, että 
nämä EU:n yleistavoitteet pannaan toimeen. On järkevää erottaa toisistaan kaksi vaihetta: 
aikajakso 2010–2014 ja vuoden 2014 jälkeinen aikajakso. Kun otetaan huomioon EU:n 
realiteetit, tarvittaisiin kolmesta neljään vuoteen valmistelua, jonka aikana jäsenvaltiot, 
parlamentti ja yhteiskunta sitoutuisivat asteittain prosessiin ja myöntäisivät sille 
johdonmukaista rahoitusta.

Tarkistus 136
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisia kansallisia 
uudistusohjelmia suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan varmistettava 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokas 
täytäntöönpano. Sidosryhmät, alueelliset 
ja paikalliset sidosryhmät mukaan lukien, 
parlamentaariset elimet ja 
työmarkkinaosapuolet on osallistettava 
tiiviisti näiden ohjelmien suunnittelun ja 
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täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin sekä 
tavoitteiden ja indikaattorien 
määrittelyyn.
Liitteessä vahvistettuihin EU:n 
yleistavoitteisiin liitetään asianmukaisia 
välitavoitteita ja indikaattoreita, 
onnistumis- ja tulosindikaattorit mukaan 
lukien, sekä kansallisia tavoitteita, 
indikaattoreita ja tulostauluja. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
nämä tavoitteet ja indikaattorit ja 
suuntaviivat sekä neuvoston niille 
antamat maakohtaiset suositukset.
Jäsenvaltioiden on tiiviisti seurattava
kussakin kansallisessa 
uudistusohjelmassa toteutettujen 
uudistusten vaikutuksia työllisyyteen ja 
sosiaalipolitiikkaan.
Jäsenvaltioiden on liitteessä olevien 
suuntaviivojen soveltamisesta 
raportoidessaan noudatettava EU:n 
tasolla vahvistettavaa jäsentelyä ja 
sisällytettävä siihen samat osiot selkeyden, 
avoimuuden ja jäsenvaltioiden 
vertailtavuuden takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva -7 (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva: Sukupuolten välinen tasa-
arvo
Jäsenvaltioiden on sukupuolten välistä 
tasa-arvoa koskevien 
erityistoimenpiteiden, tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja poliittisten 
erityistoimien avulla lisättävä naisten 
työllisyyttä ja poistettava sukupuolten 
palkkaerot, syrjintä sekä työllisyyttä ja 
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työttömyyden tasoa koskevat erot;
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä niin 
miesten kuin naistenkin osalta 
saavuttamaan 75 prosentin työllisyysaste 
(lasketaan vastaavan kokopäivätyön 
perusteella) vuoteen 2020 mennessä 
esimerkiksi seuravilla keinoilla: 
– enemmän julkisia ja yksityisiä 
investointeja, enemmän laadukkaita 
julkisia palveluja ja tukea perheille ja 
yksilöille;
– varmistamalla kohtuuhintaisten, 
joustavien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus ja erityisesti 
lastenhoitopalvelujen saatavuus luomalla 
edellytykset sille, että 50 prosentille 0–3-
vuotiaista lapsista ja 100 prosentille 3–6-
vuotiaista lapsista saadaan järjestettyä 
hoito, ja että muiden huollettavien 
henkilöiden hoidon saatavuutta 
parannetaan;
– ratkaisemalla epävarmojen työsuhteiden 
ongelma, koska se vaikuttaa selvästi 
useimmin naisiin.
– hyödyntämällä yleisemmin ja paremmin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten ja 
siirtolaisnaisten taitoja;
– tunnustamalla käsityöläisammateissa, 
kaupassa, maa- ja kalataloudessa ja 
pienissä perheyrityksissä työskentelevien 
puolisoiden ja avopuolisoiden (joista 
useimmat naisia) oikeudet sosiaaliturvan 
ja heidän tekemänsä työn alalla;
– kohentamalla naisvaltaisten alojen 
työoloja ja työn arvostusta (esimerkiksi 
hoito- ja kotitaloustyö sekä tietyt 
palvelualat);
Jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimiaan 
pannakseen kaikilta osin täytäntöön 
periaatteen, jonka mukaan samasta työstä 
samassa työpaikassa maksetaan 
samanlainen palkka, ja pyrittävä 
vähentämään sukupuolten välisiä 
palkkaeroja 0–5 prosenttiin vuoteen 2020 
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mennessä. Näitä tavoitteita tukee 
komission tarkistettu direktiivi 
75/117/ETA, joka on nykyistä 
lainsäädäntöä tehokkaampi 
lainsäädäntöehdotus ja jossa säädetään 
toimista mahdollisissa 
samapalkkaisuusperiaatteen 
rikkomistapauksissa ja varmistetaan, että 
ne ovat varoittavia ja oikeasuhteisia 
(esimerkiksi kovemmat rangaistukset 
toistuvien rikkomusten tapauksessa).

Or. en

Tarkistus 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen ja rakennetyöttömyyden 
vähentäminen

Suuntaviiva 7: Useampien ja parempien 
työpaikkojen luominen,
rakennetyöttömyyden vähentäminen ja 
työvoimaosuuden nostaminen

Or. en

Tarkistus 139
Georges Bach

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen ja rakennetyöttömyyden 
vähentäminen

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen ja pitkällä aikavälillä 
täystyöllisyyden saavuttaminen

Or. de



AM\820832FI.doc 79/222 PE442.935v01-00

FI

Tarkistus 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen ja rakennetyöttömyyden 
vähentäminen

Suuntaviiva 7: Työmarkkinoille
integroitumisen lisääminen ja 
rakennetyöttömyyden vähentäminen

Or. en

Tarkistus 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden pitävät huolta 
ihmisarvoisista työoloista nostaessaan 
työllisyysastetta. Lisäksi jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa siten, 
että 20–24-vuotiaiden naisten ja miesten 
osuus koulutukseen tai työelämään 
osallistuvista henkilöistä nostetaan 
90 prosenttiin. Osallistuminen 
työmarkkinoille on taattava kaikille ja 
erityisesti työmarkkinoiden kannalta 
epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, 
kuten nuorille, vammaisille ja 
maahanmuutajataustaisille henkilöille.
Jäsenvaltioita kehotetaan nostamaan 
työllisyystasoa 10 prosenttiyksiköllä 
vuoteen 2014 mennessä ja keskittymään 
määrättyihin ryhmiin:
– 15–25-vuotiaat nuoret,
– 50–64-vuotiaat iäkkäämmät työntekijät,
– naiset,
– ammattitaidottomat työntekijät,
– vammaiset,
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– maahanmuuttajataustaiset henkilöt;
Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden 
osuutta olisi vähennettävä 10 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin pysyvän työttömyyden 
poistamiseksi ja köyhyyden torjumiseksi 
on parannettava integroitumista 
työmarkkinoille ja edistettävä 
työpaikkojen luomista koko Euroopassa.
Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin olisi 
keskitettävä työpaikkojen luomiseen 
tähtäävät toimensa
– tukeakseen yrityksiä ja työntekijöitä 
siirtymään aloilta, joilla työpaikat ovat 
vähenemässä, sellaisille aloille, joilla 
uusia ja kestäviä työpaikkoja ollaan 
luomassa,
– tukirakenteiden luomiseen talouden 
uusille alueille, joilla on mahdollisuuksia 
luoda kestäviä työpaikkoja,
– koulutus-, innovointi- ja 
tutkimusinvestointeihin erityisesti pk-
yrityksissä työmarkkinoiden tärkeimpänä 
moottorina,
– yleisen edun mukaisten palvelujen 
työpaikkapotentiaalin vahvistamiseen 
yhdistämällä työpaikkojen luomista 
koskevan tavoitteen positiivisiin aktiivisen 
osallistamisen näkökohtiin,
– suuntaamalla julkisia investointeja 
kestävään ja laadukkaaseen työhön.
Parantaakseen integroitumista 
työmarkkinoille jäsenvaltioiden ja EU:n 
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olisi keskityttävä parantamaan 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
pääsyä työmarkkinoille ja samalla 
kohennettava erityisesti heikkolaatuisten 
työpaikkojen työoloja sekä sopeutettava 
työpaikat monimuotoisen ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kaikella työllisyyden suuntaviivojen 
yhteydessä laaditulla politiikalla ja 
kaikilla toteutetuilla toimilla on 
edistettävä voimakkaasti naisten ja 
miesten tasa-arvoa, ja sukupuoleen 
liittyvät kysymykset on niiden yhteydessä 
valtavirtaistettava. Tämä käsittää 
vahvistavien toimien politiikan, jolla 
pyritään parantamaan naisten oikeuksia 
ja tasa-arvoa. Sosiaaliturvajärjestelmiä on 
tarkasteltava uudelleen sellaisten 
elementtien poistamiseksi, jotka 
aiheuttavat sukupuolten epätasa-arvoa, ja 
entistä paremmat työolot on taattava 
aloilla, joilla työskentelee paljon naisia. 
Lisäksi ei-vapaaehtoista osa-aikatyötä on 
vähennettävä ja sukupuolten välinen tasa-
arvo perus- ja jatkokoulutuksessa on 
taattava. Tässä yhteydessä EU asettaa 
tavoitteeksi sukupuolten välisten 
palkkaerojen vähentämisen 0–5 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Lisäksi EU asettaa tavoitteita, jotka 
koskevat saavutettavissa olevien, 
kohtuuhintaisten, joustavien ja 
laadukkaiden hoitopalvelujen tarjoamista 
kaikille ja erityisesti 
lastenhoitomahdollisuuksien saatavuutta 
pyrkimällä varmistamaan, että 
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70 prosenttia 0–3-vuotiaista lapsista ja 
kaikki 3–6-vuotiaat lapset pääsevät 
hoitoon, ja se ottaa käyttöön Eurooppa 
2020 -strategian ajaksi erityiset tavoitteet, 
jotka koskevat muiden huollettavien 
henkilöiden, kuten vanhusten, hoitoa ja 
jotka perustuvat nykyisten ja mahdollisten 
hoitotarpeiden jatkuvaan arviointiin.

Or. xm

Tarkistus 144
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen naisten ja miesten 
työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden, vähän koulutettujen ja 
vammaisten integroitumista 
työmarkkinoille ja integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työelämään. 
Lisäksi jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa siten, että 15–24-vuotiaiden 
naisten ja miesten osuus koulutukseen tai 
työelämään osallistuvista henkilöistä 
nostetaan vähintään 90 prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 145
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen 20–64-vuotiaiden naisten ja 
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miesten työllisyysasteen nostamisen 
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä 
erityisesti lisäämällä vähän koulutettujen, 
nuorten, iäkkäämpien työntekijöiden, 
vammaisten ja vähemmistöjen, erityisesti 
romanien, osallistumista työmarkkinoille 
ja integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työelämään. Lisäksi 
jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa siten, että 20–24-vuotiaiden 
naisten ja miesten osuus koulutukseen tai 
työelämään osallistuvista henkilöistä 
nostetaan 90 prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä
nuorten, vammaisten, maahanmuuttajien 
ja muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien osallistumista työmarkkinoille. 
Jäsenvaltioiden on pantava aktiivisesti 
täytäntöön syrjinnän vastaista 
lainsäädäntöä, jotta integroituminen 
työmarkkinoille olisi helpompaa ja 
monimuotoisemman työvoiman luominen 
toteutuisi. Jotta naisten pääsy 
laadukkaisiin työpaikkoihin lisääntyisi, 
olisi vahvistettava työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistäviä 
menettelytapoja, joiden puitteissa voidaan 
tarjota kohtuuhintaisia hoitopalveluita, 
oikeus osa-aikatyöhön sekä joustavat 
työajat ja -paikat. Jäsenvaltioiden olisi 
myös edistettävä palkattoman hoitotyön 
oikeudenmukaista jakoa naisten ja 
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miesten välillä ja lisättävä miesten osa-
aikatyötä etenkin siksi, että 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös 
poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Tarkistus 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden 
sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

EU:n työmarkkinoita koskevissa 
tähänastisissa tutkimuksissa on osoitettu, 
että työn joustavuudella on erittäin suuria 
kielteisiä vaikutuksia työllistyvyyteen, 
koska joustavat työsopimukset (työ ilman 
sosiaaliturvaa koskevaa velvoitetta, 
vuokratyö, määräaikaiset työsuhteet, 
projektityö jne.) paitsi johtavat 
alhaisempaan sosiaaliturvaan ja 
pienempiin tuloihin, myös estävät 
jatkokoulutusta, kehittymistä ammatissa 
ja elinikäistä oppimista. Mitä joustavampi 
työpaikka on, sitä epävarmempi se 
samalla on. Jäsenvaltioiden tulisi toimia 
yhdessä ja soveltaa "hyvän työn"
periaatetta" ja hyödyntää täysin 
Euroopan sosiaalirahaston tukea, jotta 
voidaan lisätä työmarkkinoille 
osallistumista ja vastustaa jakautumista 
osiin ja tahdonvastaista toimettomuutta 
sekä sukupuolten välistä epätasa-arvoa 
niin, että samalla vähennetään 
rakenteellista työttömyyttä. "Hyvän työn"
käsitteessä keskitytään vahvasti laadun 
edistämiseen työssä, sosiaaliturvan 
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parantamiseen sekä sosiaaliseen 
osallisuuteen ja parannetaan 
työntekijöiden nykyisiä oikeuksia ja 
otetaan käyttöön uusia, edistetään 
työterveyttä ja -turvallisuutta, entistä 
parempaa sosiaalista riskinhallintaa ja 
työn ja työn ulkopuolisen elämän 
yhteensovittamista. Jäsenvaltioiden pitäisi 
käynnistää voimakkaita toimia 
turvallisuuden parantamiseksi niin, että 
luovutaan vähitellen epävarmoista 
työsuhteista ja sellaisista epätyypillisistä 
sopimusjärjestelyistä, jotka liittyvät 
tällaisiin epävarmoihin työllisyyden 
muotoihin. Samalla pitää pyrkiä 
rajoittamaan ja vähentämään 
epätyypillisiä työllisyyden muotoja, joiden 
väärinkäytöstä on tehtävä rangaistavaa. 
Siksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
yhdistelmä, joka käsittää turvalliset ja 
luotettava työsopimukset, aktiivisen ja 
osallistavan työmarkkinapolitiikan, 
tehokkaan elinikäisen oppimisen, 
vapaaehtoisesti valitun työvoiman 
liikkuvuutta koskevan oikeuden 
tukipolitiikan ja tehokkaat ja 
korkealaatuiset sosiaaliturvajärjestelmät, 
joilla taataan ammatillinen siirtyminen ja 
siihen liittyen selkeät työttömien oikeudet, 
joiden avulla työttömät voivat hyötyä 
riittävistä eduista ja räätälöidyistä 
toimista laadukkaiden työpaikkojen ja 
koulutuksen löytämiseksi ja joiden avulla 
he voivat kehittää pätevyyttään ja 
ammattitaitoaan.

Or. xm

Tarkistus 148
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
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Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden 
sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

jäsenvaltioiden olisi aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan avulla edistettävä 
talouskasvua ja siten luotava uusia 
työpaikkoja sekä lisättävä talouden, 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten(pk-yritysten), 
innovaatiopotentiaalia. Tulevaisuuden 
teknologioihin, tieteeseen ja tutkimukseen 
investoivia yrityksiä olisi tuettava, jotta 
luotujen työpaikkojen pysyminen 
taattaisiin. Pk-yritykset takaavat 
työpaikkojen lisääntymisen ja ansaitsevat 
tästä syystä erityistukea. Naisten ja 
nuorten työmarkkinoille pääsyn 
helpottamiseksi on luotava edellytykset 
riittäville lastenhoitopalveluille, niin että 
jokaiselle esikouluikäiselle lapselle 
voidaan tarjota kodin ulkopuolinen 
hoitopaikka. On vahvistettava 
lastenhoitopalveluja koskeva erityinen 
tavoite, jotta naisten osallistuminen 
työelämään helpottuu.

Jokaiselle nuorelle voidaan koulun 
päättämisen jälkeen tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tarjota 
työpaikka tai koulutus- tai 
jatkokoulutuspaikka kuuden kuukauden 
kuluessa. Hallitusten olisi varmistettava, 
että neljä kuukautta työttömänä olleille 
25-vuotiaille ja sitä nuoremmille tarjotaan 
joko työ- tai opiskelupaikka.

Pitkään työttömänä olleille olisi tarjottava 
työllistämistoimenpiteitä, joita varten olisi 
määriteltävä määrällisiä tavoitteita 
ennaltaehkäisevien 
työmarkkinapolitiikkojen lujittamiseksi. 
Jokaiselle työttömälle aikuiselle olisi 
tarjottava työpaikka, harjoittelupaikka, 
lisäkoulutusta tai muita 
työllistämistoimenpiteitä 12 kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumisesta. Näin 
ollen 25 prosenttia kaikista pitkään 
työttömänä olleista osallistuisi johonkin 
työllistämistoimenpiteeseen eli 
lisäkoulutukseen, koulutukseen ja/tai 
alan vaihtoon.
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Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ammatinvaihto ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. en

Tarkistus 149
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
talouskasvua ja siten luotava uusia, 
laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja sekä 
lisättävä talouden innovaatiopotentiaalia 
tunnustamalla erityisesti pienten- ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja 
riippumattomien ammatinharjoittajien 
merkittävä rooli ja ponnistelemalla 
hallinnollisten rasitteiden ja tarpeettoman 
byrokratian vähentämiseksi. On 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta 
ikääntyvien ja vammaisten 
työmarkkinoille osallistuminen lisääntyy 
ja jotta ikään, vammaisuuteen, 
sukupuoleen, etniseen alkuperään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen, 
uskontoon tai vakaumukseen perustuvaa 
syrjintää voidaan torjua tehokkaasti 
työmarkkinoilla EU:n voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden, 
köyhyyden vähentämisen, sosiaalisen 
syrjäytymisen sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
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toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia ja 
vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi 
sen vuoksi otettava käyttöön joustavat ja 
luotettavat työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. en

Tarkistus 150
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia 
ja vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi otettava käyttöön joustavat
ja luotettavat työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava hyvän 
työn käsite. Sitä olisi sovellettava 
Euroopan sosiaalirahaston täysimääräisellä 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja omasta tahdosta 
riippumattoman toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Hyvän työn käsitteessä 
keskitytään vahvasti laadun edistämiseen 
työssä, sosiaaliturvan parantamiseen sekä 
sosiaaliseen osallisuuteen ja parannetaan 
työntekijöiden nykyisiä oikeuksia ja 
otetaan käyttöön uusia, edistetään 
työterveyttä ja -turvallisuutta, entistä 
parempaa sosiaalista riskinhallintaa ja 
työn ja työn ulkopuolisen elämän 
yhteensovittamista.
Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä 
määrätietoisiin toimiin turvallisuuden 
parantamiseksi siten, että luovutaan 
vähitellen epävarmoista työsuhteista ja 
sellaisista epätyypillisistä 
sopimusjärjestelyistä, jotka liittyvät 
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tällaisiin epävarmoihin työllisyyden 
muotoihin. Samalla pitää pyrkiä 
rajoittamaan ja vähentämään 
epätyypillisiä työllisyyden muotoja, joiden 
väärinkäytöstä on tehtävä rangaistavaa. 
Jäsenvaltioiden on sen vuoksi otettava 
käyttöön turvalliset ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen ja integroiva
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, toimintalinjat, joilla tuetaan 
työvoiman vapaaehtoisesti valitsemaa
liikkuvuutta, tehokkaat ja korkealaatuiset
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet, jotka oikeuttavat 
heidät riittäviin etuihin ja räätälöityihin 
toimiin laadukkaiden työpaikkojen ja 
koulutuksen löytämiseksi ja joiden avulla 
he voivat tarvittaessa kehittää 
pätevyyttään ja ammattitaitoaan.

Or. en

Tarkistus 151
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset säätämällä erityisistä 
mentorointijärjestelyistä siirryttäessä 
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oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

työpaikasta toiseen, uusista täydentävistä 
sosiaaliturvajärjestelyistä sekä työn ja 
yksityiselämän tasapainottamisen 
kannalta keskeisten palvelujen 
tarjoamisesta, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, sellaiset riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät, joissa otetaan 
huomioon työssäkäynnin keskeytymiset 
etenkin nuorten ja naisten tapauksessa
ammatinvaihdon turvaamiseksi ja selkeästi 
esitetyt työttömien oikeudet ja 
velvollisuudet etsiä aktiivisesti töitä.

Or. it

Tarkistus 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia ja 
vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi 
sen vuoksi otettava käyttöön joustavat ja 
luotettavat työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 

Komission on tarkistettava 
joustoturvastrategiaa, jotta siirtymäturva 
voidaan siirtää esityslistan kärkeen 
samalla kun jäsenvaltioiden olisi 
integroitava Eurooppa-neuvoston 
hyväksymät tarkistetut joustoturvan 
periaatteet työmarkkinapolitiikkaansa. 
Niitä olisi sovellettava Euroopan 
sosiaalirahaston täysimääräisellä tuella 
työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen torjumiseksi antamalla 
kaikenlaisilla sopimuksilla 
työskenteleville työntekijöille turva. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia ja 
vahvistettava toisiaan. On korostettava, 
että joustavuus ei ole kestävä keino lisätä 
työllisyyttä, mikäli se ei käsitä 
sosiaaliturvaa ja mahdollisuutta hyötyä 
elinikäisestä oppimisesta. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi otettava käyttöön joustavat 
ja luotettavat työsopimukset, aktiivinen ja 
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aktiivisesti töitä. osallistava työvoimapolitiikka, kaikille 
työntekijöille suunnattu tehokas 
elinikäinen oppiminen, työvoiman 
liikkuvuutta edistävät politiikat, kaikkien 
työntekijöiden saatavilla olevat riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja jotta voidaan tukea 
vakaan ja oikeudellisesti turvatun 
työllisyyden edistymistä. Ammattitaidon 
kohottamistarpeet on tunnustettava 
jokaisen ihmisen työelämän olennaiseksi 
osaksi ja jokaisen työntekijän oikeudeksi.

Or. en

Tarkistus 153
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja työpaikan 
pysyvyyttä lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Tämän saavuttamiseksi olisi 
tarkasteltava Euroopan sosiaalirahaston 
tuen myöntämistä koskevia sääntöjä ja 
yksinkertaistettava niitä mahdollisuuksien 
mukaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi
yhteistyössä teollisuuden molempien 
osapuolien kanssa otettava käyttöön 
joustavat ja luotettavat työsopimukset, 
aktiivinen työvoimapolitiikka, tehokas 
elinikäinen oppiminen, työvoiman 
liikkuvuutta edistävät politiikat,
kevyemmät viranomaismenettelyt 
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itsenäisille ammatinharjoittajille ja
riittävät sosiaaliturvajärjestelmät, joissa 
otetaan huomioon rajatylittävä työ, jotta 
voidaan kannustaa ammatin vaihtamiseen 
tilanteessa, jossa on esitetty selvästi
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. nl

Tarkistus 154
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi siten, että varmistetaan 
kaikilta osin työntekijöiden terveys ja 
työhön liittyvät oikeudet. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka työmarkkinoita varten, 
tehokas elinikäinen oppiminen, työvoiman 
liikkuvuutta edistävät politiikat siten, että 
otetaan huomioon työntekijän 
perhetilanne, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. el
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Tarkistus 155
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työjärjestelyt sellaisten 
sopimusjärjestelyjen muodossa, joilla 
taataan kaikille työntekijöille tietyt 
keskeiset oikeudet heidän oikeudellisesta 
asemastaan riippumatta, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. it

Tarkistus 156
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
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joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta ja 
liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioissa
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. fr

Tarkistus 157
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
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työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi 
taattava työnvälittäjien korkealaatuiset 
palvelut.

Or. de

Tarkistus 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia ja 
vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi 
sen vuoksi otettava käyttöön joustavat ja 
luotettavat työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden ja epävarmuuden
vähentämiseksi tarjoamalla työntekijöille 
riittävä varmuus kaikenlaisissa 
työsuhteissa. Joustavuutta ja turvallisuutta 
lisäävien toimenpiteiden olisi oltava 
tasapainoisia ja vahvistettava toisiaan. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava 
käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä. Työmarkkinasopimukset 
kuuluvat olennaisesti eurooppalaiseen 
malliin, minkä vuoksi työntekijöiden 
tasapainoinen osallistuminen 
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päätöksentekoon on välttämätöntä. 
Sosiaalista vuoropuhelua on 
vahvistettava.

Or. en

Tarkistus 159
Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erityisiä toimia sen 
takaamiseksi, että nuoret saavat töitä 
todellisissa ja pysyvissä työsuhteissa.

Or. da
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Tarkistus 160
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 
oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava tasapainoisesti Euroopan 
sosiaalirahaston tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden ja erityisesti 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia ja 
vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi 
väestörakenteen muutosta koskevat 
haasteet huomioon ottaen otettava 
käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. en

Tarkistus 161
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
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työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Joustavuutta ja turvallisuutta lisäävien 
toimenpiteiden olisi oltava tasapainoisia 
ja vahvistettava toisiaan. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi otettava käyttöön joustavat 
ja luotettavat työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
täysimääräisellä tuella työvoimaosuuden 
nostamiseksi, segmentoitumisen ja 
toimettomuuden sekä sukupuolten välisen 
epätasa-arvon torjumiseksi ja 
rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. 
Työmarkkinoiden joustavuutta lisäävät 
toimenpiteet ovat välttämättömiä. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava 
käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Or. en

Tarkistus 162
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
jäsenvaltioiden olisi edistettävä työllisyyttä 
lisäävää talouskasvua ja siten luotava 
uusia työpaikkoja sekä lisättävä talouden, 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, innovaatiopotentiaalia ja 
poistettava teollisuuden hallinnollisia 
rasitteita ja muita kuin tariffeihin liittyviä 
esteitä. Naisten ja nuorten 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi 
on luotava edellytykset riittäville 
lastenhoitopalveluille, niin että jokaiselle 
esikouluikäiselle lapselle voidaan tarjota 
kodin ulkopuolinen hoitopaikka ja että 
jokaiselle nuorelle voidaan koulun 
päättämisen jälkeen tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tarjota 
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edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

työpaikka tai koulutus- tai 
jatkokoulutuspaikka neljän kuukauden 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 163
Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden 
sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
edistämään talouskasvua ja siten myös 
luomaan uusia työpaikkoja sekä 
lisäämään talouden ja eritoten 
moninaisten pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) 
innovointipotentiaalia, poistamaan 
teollisuuden hallinnolliset ja tullien 
ulkopuoliset esteet sekä kehittämään 
sääntely- ja tukivälineitä, joissa otetaan 
huomioon yritysten koko kirjo niin, että 
kaikki yritysmuodot voivat kilpailla ja 
markkinoida itseään tasapuolisissa 
olosuhteissa.

Or. es

Tarkistus 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Työvoimatoimistojen on tarjottava 
erityisesti tieto- ja viestintäteknologian 
alan koulutus- ja mentoriohjelmia sekä 
työnhakijoille mahdollisuuden käyttää 
nopeaa Internet-yhteyttä, jotta työnhakua 
voidaan helpottaa mahdollisimman 
paljon. 

Or. en

Tarkistus 165
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Naisten ja nuorten työmarkkinoille 
pääsyn helpottamiseksi on luotava 
edellytykset riittäville 
lastenhoitopalveluille pyrkimällä 
varmistamaan, että 50 prosenttia 0–3-
vuotiaista lapsista ja kaikki 3–6-vuotiaat 
lapset pääsevät hoitoon.

Or. en

Tarkistus 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
tasapuolista kohtelua ja syrjimättömyyttä 
koskevia perusperiaatteet sekä 
sosiaaliasioita säätelevien EU:n 
direktiivien, myös eurooppalaisten 
työmarkkinaosapuolten välisen 
puitesopimuksen perusteella annettujen 
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direktiivien, periaatteita ja noudatettava 
niitä.

Or. en

Tarkistus 167
Lívia Járóka

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta
olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa nostettava 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden ja erityistä suojelua ja/tai 
tukea tarvitsevien ihmisten, kuten 
romanien, työllisyysastetta 
aktivointitoimenpiteiden avulla sekä 
neuvontapalvelujen, koulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatun 
koulutuksen välityksellä. Yhteisötaloutta 
olisi tuettava tässä yhteydessä. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
huonossa asemassa olevien ryhmien, 
kuten laillisten maahanmuuttajien ja 
romanien, työllistettävyyttä 
asianmukaisilla ohjelmilla. Lisäksi 
tarvitaan jatkuvaa työtä ja innovatiivisia 
ohjelmia vammaisten ja etnisiin 
yhteisöihin kuuluvien ihmisten 
integroimiseksi työmarkkinoille muun 
muassa tuettujen työpaikkojen avulla.
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea työpaikkojen 
luomista, edistää sosiaalista innovointia ja 
parantaa työnvälitystoimistojen 
palvelujen, myös julkisten 
työvoimapalvelujen, laatua ja 
tehokkuutta. Erityisesti työaikaa 
koskevista määräyksistä olisi tehtävä 
joustavampia siten, että ne mahdollistavat 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
sekä joustavan työelämästä poistumisen 
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eläkkeelle siirryttäessä.
Joustavuuden lisäämiseen tarkoitettuja 
ulkoisia ja sisäisiä joustoturvastrategioita, 
joilla on tarkoitus voida reagoida 
tehokkaammin tuotantosykleihin, olisi 
pantava paremmin täytäntöön aktiivisilla 
työmarkkinapolitiikoilla ja 
asianmukaisilla sosiaalisilla 
järjestelmillä, jotta työpaikan 
vaihtamisesta ei aiheudu kohtuutonta 
taloudellista rasitetta. Näitä olisi 
täydennettävä selkeällä sitoutumisella 
työnhaun tukemiseen. Uudenlaisia 
työjärjestelyjä, kuten epätyypillistä 
tilapäistyötä, osa-aikatyötä, etätyötä ja 
kotona tehtävää työtä, käytetään 
työelämässä yhä useammin, ilman että 
niitä on säännelty. Tällaiset työjärjestelyt 
eivät saa johtaa asianomaisten 
henkilöiden yksilöllisten ja yhteisten 
työntekijöitä koskevien oikeuksien ja 
sosiaaliturvan heikkenemiseen.

Or. en

Tarkistus 168
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta
olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 

Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa nostettava 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden ja erityistä suojelua ja/tai 
tukea tarvitsevien ihmisten, kuten 
romanien, työllisyysastetta 
aktivointitoimenpiteiden avulla, 
neuvontapalvelujen sekä koulutuksen ja 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatun 
koulutuksen välityksellä. Yhteisötaloutta 
olisi tuettava tässä yhteydessä. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
laillisten maahanmuuttajien 
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henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

työllistettävyyttä asianmukaisilla 
ohjelmilla. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa 
työtä ja innovatiivisia ohjelmia 
vammaisten integroimiseksi 
työmarkkinoille muun muassa tuettujen 
työpaikkojen avulla.

Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea työpaikkojen 
luomista, edistää sosiaalista innovointia ja 
parantaa työnvälitystoimistojen 
palvelujen, myös julkisten 
työvoimapalvelujen, laatua ja 
tehokkuutta. Erityisesti työaikaa 
koskevista määräyksistä olisi tehtävä 
joustavampia siten, että ne mahdollistavat 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
sekä joustavan työelämästä poistumisen 
eläkkeelle siirryttäessä.

Joustavuuden lisäämiseen tarkoitettuja 
ulkoisia ja sisäisiä joustoturvastrategioita, 
joilla on tarkoitus voida reagoida 
tehokkaammin tuotantosykleihin, olisi 
pantava paremmin täytäntöön aktiivisilla 
työmarkkinapolitiikoilla ja riittävillä 
sosiaaliturvajärjestelmillä, jotta työpaikan 
vaihtamisesta ei aiheudu kohtuutonta 
taloudellista rasitetta. Näitä olisi 
täydennettävä selkeällä sitoutumisella 
työnhaun tukemiseen. Uudenlaisia 
työjärjestelyjä, kuten epätyypillistä 
tilapäistyötä, osa-aikatyötä ja etätyötä, 
käytetään työelämässä yhä useammin, 
ilman että niitä on säännelty. Tällaiset 
työjärjestelyt eivät saa johtaa 
asianomaisten henkilöiden yksilöllisten ja 
yhteisten työntekijöitä koskevien 
oikeuksien ja sosiaaliturvan 
heikkenemiseen.

Or. en
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Tarkistus 169
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta 
olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi nostettava 
työllisyysastetta vahvistamalla erityisesti 
vähän koulutusta saaneiden 
aktivointijärjestelyjä, neuvonnalla, 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatulla 
koulutuksella ja jatkokoulutuksella sekä 
vammaisille ja muille erityistä suojelua 
tarvitseville henkilöille tarkoitetuilla 
tuetuilla työpaikoilla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
vähemmistöjen, erityisesti romanien, ja
laillisten maahanmuuttajien 
työllistettävyyttä asianmukaisilla 
ohjelmilla. Innovatiivisia ohjelmia 
tarvitaan myös vammaisten uudelleen 
integroimiseksi työmarkkinoille. 
Jäsenvaltioiden olisi myös poistettava 
esteet uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tuettava työpaikkojen 
luomista, edistettävä sosiaalista 
innovointia ja parannettava 
työnvälitystoimistojen palvelujen laatua. 
Erityisesti työaikaa koskevista 
määräyksistä olisi tehtävä joustavampia 
siten, että ne mahdollistavat työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen sekä joustavan 
työelämästä poistumisen eläkkeelle 
siirryttäessä. Joustavuuden lisäämiseen 
tarkoitettuja joustoturvastrategioita, joilla 
on tarkoitus voida reagoida 
tehokkaammin tuotantosykleihin, on 
vahvistettava aktiivisella 
työmarkkinapolitiikalla ja riittävillä 
sosiaaliturvajärjestelmillä, jotta työpaikan 
vaihtamisesta ei aiheudu kohtuutonta 
taloudellista rasitetta. Tätä olisi 
täydennettävä selkeällä sitoutumisella 
työnhaun tukemiseen. Uudenlaisia 
työjärjestelyjä, kuten epätyypillistä 
tilapäistyötä, osa-aikatyötä ja etätyötä, 
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käytetään työelämässä yhä useammin, 
ilman että niitä on säännelty. Tällaiset 
työjärjestelyt eivät saa johtaa 
asianomaisten henkilöiden sosiaaliturvan 
heikkenemiseen. Olisi varmistettava, ettei 
uusia työllistämismuotoja luoda 
vakituisten työsuhteiden (kokopäivätyö, 
vakituinen työ) kustannuksella.

Or. en

Tarkistus 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, naisten, maahanmuuttajien, 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 
syrjintään, vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Laitonta työtä olisi 
vastustettava verotuksellisin toimin, jotka 
koskevat pienipalkkaisia työntekijöitä ja 
käsityöhön liittyviä palveluita, sekä 
tehostamalla elinkeinovalvonnan ja 
sosiaaliturvaviranomaisten harjoittamaa 
valvontaa. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun on puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla köyhyyden estävä
sosiaaliturva myös epävarmassa ja 
muunlaisessa epätyypillisessä
työsuhteessa oleville henkilöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille.
Jäsenvaltioiden olisi sovittava EU:n 
minimipalkkatavoitteesta 
(sääntömääräisistä, valtakunnallisissa, 
alueellisissa tai alakohtaisissa 
työehtosopimuksissa sovituista), jolla 
tarjotaan palkka, joka on vähintään 60 
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prosenttia vastaavasta (valtakunnallisesta, 
alueellisesta jne.) keskitulosta ja lisäksi 
aikataulusta, jonka puitteissa kaikkien 
jäsenvaltioiden on saavutettava tämä 
tavoite. Työvoimapalveluita on 
vahvistettava tehokkaasti, ja niiden tulisi 
olla kaikkien, myös nuorten ja erityisesti 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden käytettävissä. On myös 
tarjottava vastaavia palveluita aktiivisen 
ja osallistavan työmarkkinapolitiikan 
yhteydessä. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. de

Tarkistus 171
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Niiden olisi myös 
luotava joustavia järjestelmiä, joiden 
avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevat 
yritykset voisivat muuttaa määräajaksi 
työntekijöidensä sopimuksia, jotta nämä 
voisivat säilyttää työpaikkansa.
Ammatillista liikkuvuutta olisi palkittava 
erityisesti verohelpotusten ja sosiaalisten 
kannustimien avulla. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
varmistamalla, että työntekijät voivat 
tehdä työtään olosuhteissa, joissa heidän 
terveytensä ei kärsi, torjumalla matalaa 
palkkausta ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva myös määräaikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille ja 
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itsenäisille ammatinharjoittajille 
Työvoimapalveluita olisi vahvistettava ja 
niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä, 
myös nuorten ja työttömyysuhan alla 
olevien työntekijöiden, jotta työnantajat ja 
-tekijät tuntisivat oikeutensa. 
Työvoimamarkkinoilta pisimpään poissa 
olleille olisi tarjottava yksilöllisiä 
palveluita.

Or. fr

Tarkistus 172
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta 
olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi nostettava 
työllisyysastetta erityisesti vähän 
koulutusta saaneille suunnatuilla 
myönteisillä toimenpiteillä, 
neuvontapalvelujen avulla, yksilöidyllä 
tuella ja työllistymispolkuun perustuvalla 
lähestymistavalla, koulutuksella ja 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatulla 
koulutuksella. EU:n lainsäädännön 
mukaiset syrjinnän vastaiset säädökset 
olisi pantava tehokkaasti täytäntöön 
työpaikoilla. Innovatiivisia ohjelmia 
tarvitaan myös vammaisten ja ikääntyvien 
integroimiseksi uudelleen 
työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
luomista, edistää sosiaalista innovointia ja 
parantaa työnvälitystoimistojen palvelujen 
laatua. Työpaikkojen ja työolosuhteiden 
laatuun olisi puututtava torjumalla matalaa 
palkkausta ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva määräaikaisessa työsuhteessa 
oleville henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
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kaikkien käytettävissä, myös nuorten, 
ikääntyvien, laillisten maahanmuuttajien, 
etnisten vähemmistöjen, vammaisten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. en

Tarkistus 173
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Erityisesti olisi 
vastustettava työmarkkinoiden 
jakautumista osiin sukupuolen mukaan. 
Lisäksi olisi toteutettava toimia, joilla 
vastustetaan naisvaltaisuutta huonosti 
palkatuissa töissä, ja johtotehtävissä 
toimivien naisten tukea olisi 
parannettava. Ammatillista liikkuvuutta 
olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. de



AM\820832FI.doc 109/222 PE442.935v01-00

FI

Tarkistus 174
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita. 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Jotta voidaan 
turvata työntekijöiden perustavat oikeudet 
ja sosiaaliturva sekä estää heidän 
hyväksikäyttönsä työmarkkinoilla, 
työntekijät on otettava palvelukseen 
laillisesti työsopimuksen nojalla sekä 
kaikkia laissa säädettyjä määräyksiä 
noudattaen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että avoimet työmarkkinat 
toteutuvat koko Euroopan unionissa.
Ammatillista liikkuvuutta olisi palkittava. 
Työpaikkojen ja työolosuhteiden laatuun 
olisi puututtava torjumalla matalaa 
palkkausta ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva myös määräaikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille. 
Työvoimapalveluita olisi vahvistettava ja 
niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä, 
myös nuorten ja työttömyysuhan alla 
olevien työntekijöiden. 
Työvoimamarkkinoilta pisimpään poissa 
olleille olisi tarjottava yksilöllisiä 
palveluita.

Or. lt

Perustelu

Laiton työteko ja työsuhteet, jotka eivät täysin täytä oikeussäännöksiä, ovat jo nyt liian yleisiä 
Euroopan unionissa. Erityinen riskiryhmä ovat maahanmuuttajatyöntekijät, joiden kielitaito 
ja lainsäädännön tuntemus ovat vajavaisia. Näissä tapauksissa työntekijöiden oikeuksia 



PE442.935v01-00 110/222 AM\820832FI.doc

FI

loukataan, jäsenvaltiot menettävät budjettituloja ja sosiaalipolitiikan sisältöä heikennetään.

Tarkistus 175
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin ja rajoitetaan työssäkäyvien 
köyhyyttä sekä sosiaalista syrjäytymistä, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta olisi 
palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta, edistämällä 
koulutusta ja varmistamalla riittävä
sosiaaliturva ja siihen liittyvät oikeudet 
myös määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. it

Tarkistus 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
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sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin sekä vajaatyöllisyyteen. Myös 
laitonta työntekoa on pyrittävä torjumaan. 
Ammatillista liikkuvuutta olisi palkittava. 
Työpaikkojen ja työolosuhteiden laatuun 
olisi puututtava torjumalla matalaa 
palkkausta ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva myös määräaikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille. 
Työvoimapalveluita olisi vahvistettava ja 
niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä, 
erityisesti nuorten sekä työttömyysuhan 
alla olevien ja matalan osaamistason
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. pl

Tarkistus 177
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. On edistettävä 
joustavan työnteon, mukaan lukien 
tilapäistyön, säänneltyjä muotoja, koska 
niiden rooli on oleellinen työllisyyden 
lisäämisessä ja työpaikkojen luomisessa.
Ammatillista liikkuvuutta olisi palkittava. 
Työpaikkojen ja työolosuhteiden laatuun 
olisi puututtava torjumalla matalaa 
palkkausta ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva myös määräaikaisessa 
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työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

työsuhteessa oleville henkilöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille.
Työvoimapalveluita olisi vahvistettava ja 
niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä, 
myös nuorten ja työttömyysuhan alla 
olevien työntekijöiden. 
Työvoimamarkkinoilta pisimpään poissa 
olleille olisi tarjottava yksilöllisiä 
palveluita.

Or. nl

Tarkistus 178
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon ottamalla käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla työhön 
liittyvien oikeuksien täytäntöönpanoa 
voidaan valvoa tehokkaasti. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. el
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Tarkistus 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi lujitettava sosiaalista 
vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla entistä parempi ja riittävä 
sosiaaliturva ja työntekijöiden oikeudet
myös määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Ihmisarvoisen työn olisi oltava johtavana 
periaatteena sekä työpaikkojen luomisessa 
että työmarkkinoille integroitumisessa.

Or. en

Tarkistus 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
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puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita. Vakinaisten 
työsopimusten on oltava jatkossakin 
yleinen normi ja työlainsäädännöllä on 
edistettävä vakinaisia työsuhteita.

Or. en

Tarkistus 181
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi helpotettava ja 
palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta, 
vähentämällä työssäkäyvien köyhien 
määrää ja varmistamalla riittävä 
sosiaaliturva myös määräaikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille. 
Työvoimapalveluita olisi vahvistettava ja 
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työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä, 
myös nuorten ja työttömyysuhan alla 
olevien työntekijöiden. 
Työvoimamarkkinoilta pisimpään poissa 
olleille olisi tarjottava yksilöllisiä 
palveluita.

Or. en

Tarkistus 182
Milan Cabrnoch

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 
ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

Or. en

Tarkistus 183
Siiri Oviir

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

On ensiarvoisen tärkeää luoda 
laadukkaita työpaikkoja, joita tarvitaan 
myös pitkällä aikavälillä ja jotka tuottavat 
merkittävästi lisäarvoa. Siksi koulutus- ja 
työllisyyspolitiikan on välttämättä tuettava 
talouden rakennemuutoksia. 
Talouskriisin aikana menetettyjen 
työpaikkojen tilalle ei useimmiten luoda 
yhtä paljon uusia työpaikkoja samoille 
aloille. Siksi koulutusjärjestelmän on 
vastattava joustavasti työmarkkinoiden 
vaatimuksiin, jotka noudattavat talouden 
uutta rakennetta. Työllisyyspolitiikalla on 
varmistettava, että työntekijät voivat 
siirtyä mahdollisimman vaivattomasti 
taloudenalalta toiselle ja eri 
työmarkkinatilanteiden välillä. Siksi on 
aiempaa tärkeämpää ottaa lähtökohdaksi 
pitkän aikavälin tavoitteet ja keskittyä 
enemmän koordinoituihin toimiin 
yrityksiä, koulutusta ja työllisyyttä 
koskevissa toimintalinjoissa.

Or. et

Tarkistus 184
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
tarve lisätä työvoiman kysyntää kestävää 
kehitystä edistävillä makrotaloudellisilla 
toimintalinjoilla, innovoinnilla sekä 
investointeja ja työpaikkojen luomista 
edistävillä alueellisilla toimintalinjoilla. 
Vihreämmän, älykkäämmän, 
ihmisarvoisen ja osallisuutta paremmin 
edistävän talouden kehittämiseksi on 
luotava enemmän työpaikkoja.
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Työmarkkinaosapuolille ja työnantajille 
olisi annettava merkittävämpi rooli 
työmarkkinoiden kulloinkin tarjoamien 
mahdollisuuksien yksilöimisessä sekä 
tuottavuuden ja työn laadun lisäämisessä.
Jäsenvaltioiden olisi nostettava 
työllisyysastetta toteuttamalla aktiivisuutta 
lisääviä toimia, eritoten etnisten 
vähemmistöjen, muun muassa romanien, 
keskuudessa.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toimintalinjoin, jotka 
edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja 
samapalkkaisuutta sukupuolten 
palkkaeron alentamiseksi 0–5 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä.
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
tarkoituksenmukaisia 
yksinhuoltajaperheiden tukiohjelmia, 
joissa keskitytään lasten elinoloihin.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
25-vuotiaille ja sitä nuoremmille nuorille, 
jotka ovat olleet työttömänä kolme 
kuukautta, tarjotaan joko työ- tai 
koulutuspaikka.
Verokannustimilla, julkisiin 
hankintasopimuksiin sisällytettävillä 
nuorten työllistämisvaatimuksilla sekä 
valtion, työmarkkinaosapuolten ja 
työnantajien välisillä nuorten 
työllistämissopimuksilla on varmistettava 
nuorten paremmat mahdollisuudet päästä 
työmarkkinoille.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava lujia 
toimia, joilla torjutaan harmaata ja 
laitonta taloutta "sääntelemättömällä"
työvoimalla, sillä ne tuottavat enemmän 
kielteisiä vaikutuksia EU:n 
työmarkkinoilla, eikä pelkästään toimia, 
joilla suojellaan jäsenvaltioiden omaa 
työvoimaa; jäsenvaltioiden olisi 
arvioitava, mitä vaikutuksia olisi 
päätöksellä avata työmarkkinat täysin 
kaikille EU:n kansalaisille.
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Kansallisissa ja eurooppalaisissa 
mikroluottojärjestelyissä on oltava 
erityisiä, nuorille ja naisille suunnattuja 
ohjelmia, joista rahoitetaan 
vähimmäistoimeentulo yrityksen 
ensimmäisenä toimintavuonna, jotta 
yrittäjyys olisi todellinen vaihtoehto.
Työvoimakeskusten on tarjottava 
yksilöllistä ammattikoulutusta sekä 
laajakaistayhteys työnhakijoille, jotta 
työnhaku olisi mahdollisimman helppoa.
Työssäkäyvien köyhien määrää olisi 
vähennettävä varmistamalla lailla 
vahvistettu tai työmarkkinaosapuolten 
kesken sovittu vähimmäispalkka sekä 
sosiaaliturvan syrjimätön saatavuus.
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
periaate, että työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista on helpotettava
tarvittaessa tiukentamalla oikeusnormeja 
työntekijöiden suojelemiseksi paremmin 
epävarmoilta työsuhteilta.
Jäsenvaltioiden olisi vähennettävä 
laittomien työsuhteiden osuutta 
käyttämällä yhdenmukaistettua 
järjestelmää, johon kuuluu kannustimia, 
veronkorotuksia ja sakkoja.
Työttömyysturvajärjestelyjä olisi 
kehitettävä työllisyysturvajärjestelyjen 
suuntaan varmistamalla kullekin 
työttömälle työpaikka, uudelleenkoulutus 
tai yhteiskuntaa hyödyttävän toiminnan 
mahdollisuus. Jokaiselle työttömäksi 
joutuvalle henkilölle olisi tarjottava uusi 
mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. 
Nuorten tapauksessa kyseisen ajanjakson 
olisi oltava lyhyt, enintään neljä 
kuukautta, ja enemmän kokemusta 
omaavien henkilöiden tapauksessa 
enintään 12 kuukautta.

Or. en
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Tarkistus 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden 
ja naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 186
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Jotta voitaisiin edistää ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävää kehitystä 
ja nostaa erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta, 
jäsenvaltioiden olisi mukautettava vero- ja 
etuusjärjestelmäänsä sekä lisättävä
julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään "hyvän työn" käsitettä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, periaatetta, 
jonka mukaan samanlaisesta tai 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka, sekä nuorten, vammaisten, 
laillisten maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Tähän 
tarvitaan EU:n nuorisotakuuta, jonka 
mukaan jokaiselle unionin nuorelle 
tarjotaan viipymättä hänen pätevyyteensä 
ja taitoihinsa nähden sopivaa 
hyväpalkkaista työpaikkaa, 
harjoittelupaikkaa, lisäkoulutusta taikka 
työn ja koulutuksen yhdistelmää, jos hän 
jää työttömiksi. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä työajan vähentämiseen ilman 
ansionmenetystä ja siten erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla 
olisi lisäksi vahvistettava hyvään 
työsuhdeturvaan perustuvaa siirtymäajan 
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turvaa sosiaalisia oikeuksia ja sosiaalista 
suojelua parantamalla tuloriskien 
ehkäisemiseksi sekä sen varmistamiseksi,
että oikeus eläkkeeseen sekä 
terveydenhoito- ja muihin etuuksiin säilyy 
työpaikan vaihtoon liittyvinä 
siirtymäkausina ja myös työntekijän 
ollessa vapautettuna ansiotyöstä 
(esimerkiksi, kun hän hoitaa 
huollettavanaan olevia henkilöitä taikka 
on täydennyskoulutuksessa tai 
sapattivapaalla). Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista myös vähentämällä 
selvästi keskimääräistä viikkotyöaikaa, 
alentamalla selvästi lakisääteistä 
viikoittaista enimmäistyöaikaa sekä 
rajoittamalla tiukasti ylitöiden tekemistä. 
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja arvostettujen, erityisesti 
sosiaalisten, palvelujen alalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia. Nuorten ja uusien 
työntekijöiden pääsyä työmarkkinoille 
olisi helpotettava rajoittamalla 
tehokkaasti työuran kestoa.

Or. en

Tarkistus 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 

Jotta voitaisiin edistää ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävää kehitystä 
ja nostaa erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta, 
jäsenvaltioiden olisi mukautettava vero- ja 
etuusjärjestelmäänsä sekä lisättävä
julkisten palveluiden kapasiteettia 
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tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään "hyvän työn" käsitettä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, periaatetta, 
jonka mukaan samanlaisesta tai 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka, sekä nuorten, vammaisten, 
laillisten maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Tähän 
tarvitaan EU:n nuorisotakuuta, jonka 
mukaan jokaiselle unionin nuorelle 
tarjotaan viipymättä hänen pätevyyteensä 
ja taitoihinsa nähden sopivaa 
hyväpalkkaista työpaikkaa, 
harjoittelupaikkaa, lisäkoulutusta taikka 
työn ja koulutuksen yhdistelmää, jos hän 
jää työttömiksi. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä työajan vähentämiseen ilman 
ansionmenetystä ja siten erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla 
olisi lisäksi vahvistettava hyvään 
työsuhdeturvaan perustuvaa siirtymäajan 
turvaa sosiaalisia oikeuksia ja sosiaalista 
suojelua parantamalla tuloriskien 
ehkäisemiseksi sekä sen varmistamiseksi, 
että oikeus eläkkeeseen sekä 
terveydenhoito- ja muihin etuuksiin säilyy 
työpaikan vaihtoon liittyvinä 
siirtymäkausina ja myös työntekijän 
ollessa vapautettuna ansiotyöstä 
(esimerkiksi, kun hän hoitaa 
huollettavanaan olevia henkilöitä taikka 
on täydennyskoulutuksessa tai 
sapattivapaalla). Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista myös vähentämällä 
selvästi keskimääräistä viikoittaista 
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työaikaa, alentamalla selvästi lakisääteistä 
viikoittaista enimmäistyöaikaa sekä 
rajoittamalla tiukasti ylitöiden tekemistä.
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja arvostettujen, erityisesti 
sosiaalisten, palvelujen alalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia. Nuorten ja uusien 
työntekijöiden pääsyä työmarkkinoille 
olisi helpotettava rajoittamalla 
tehokkaasti työuran kestoa.

Or. en

Tarkistus 188
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia ja 
korkealaatuisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 



PE442.935v01-00 124/222 AM\820832FI.doc

FI

naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimia, joilla voidaan tukea miesten 
osallistumista lastenhoitoon. 
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia. Olisi laadittava 
säännöllisesti kertomuksia naisten ja 
miesten tuloista.

Or. de

Tarkistus 189
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen verojärjestelmäänsä työn 
verotuksen vähentämiseksi ja sellaisten 
kohdennettujen politiikkojen 
täytäntöönpanemiseksi, joiden avulla 
voidaan vastata väestörakenteeseen 
liittyviin haasteisiin tukemalla tuntuvasti 
sosiaalista uusintamista sekä 
maahanmuuttajien sijoittumista 
työmarkkinoille, ja nostamalla 
työllisyystasoa riittävien ja kestävien 
sosiaaliturvajärjestelmien sekä 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden
julkisten palveluiden rahoituksen 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä työvoimaosuutta toteuttamalla 
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innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
maahanmuuttajien ja muiden heikommassa 
olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 
ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa 
esteet uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. it

Tarkistus 190
Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
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vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös edistää yksilöllisiä ja kollektiivisia 
itsensä työllistämisen muotoja 
yhteisötalouden eri yritysmuotoja 
hyödyntäen. Yhteisötalouden yrityksiä on 
tuettava, koska ne ovat merkittäviä 
työpaikkojen luojia, vähemmän 
riippuvaisia suhdannevaihteluista ja 
tuottavat usein työvoimaintensiivisiä ja 
yhteiskuntaa hyödyttäviä palveluja.

Or. es

Tarkistus 191
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
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muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Lisäksi olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota etätyöhön siten, että 
jäsenvaltioita kannustetaan panemaan 
täytäntöön sosiaalisia ja verotuksellisia 
toimenpiteitä, jotta kyseistä työmuotoa 
voidaan kehittää. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. fr

Tarkistus 192
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä,
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
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vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

maahanmuuttajien ja muiden heikommassa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille, ja hyödynnettävä uusia 
tekniikkoja kaukana talouden kannalta 
merkittävistä väestökeskuksista asuvien 
ryhmien integroimiseksi työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita, sosiaalietuuksia ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 
ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa 
eriarvoinen kohtelu ja esteet uusien 
työntekijöiden pääsyltä työmarkkinoille, 
tukea itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
työpaikkojen luomista, muun muassa 
vihreässä työllisyydessä ja hoitoalalla, ja 
edistää sosiaalista innovointia.

Or. el

Tarkistus 193
Tadeusz Cymański

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
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vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista sekä edistää sosiaalista 
innovointia.

Or. pl

Tarkistus 194
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 



PE442.935v01-00 130/222 AM\820832FI.doc

FI

edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään ylemmän johdon 
sekä tieteen ja tekniikan aloilla.
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. nl

Tarkistus 195
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
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innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia. Pyrittäessä 
parantamaan työmarkkinoiden toimintaa 
ja toimivuutta jäsenvaltioiden olisi 
otettava työmarkkinaosapuolet aktiivisesti 
mukaan kansallisten toimintalinjojen 
laatimiseen ja kunnioitettava täysin 
niiden kansalliseen lainsäädäntöön ja 
käytäntöihin perustuvia oikeuksia tehdä 
työehtosopimuksia ja valvoa niiden 
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 196
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa,
syrjimättömyyttä, tasa-arvoista palkkausta 
sekä nuorten, ikääntyneiden henkilöiden,
vammaisten henkilöiden, laillisten 
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ryhmien integroitumista työmarkkinoille.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

maahanmuuttajien ja muiden heikommassa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 
ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa 
esteet uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, antaa tunnustusta 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja
tukea sitä sekä työpaikkojen luomista, 
muun muassa vihreässä työllisyydessä ja 
hoitoalalla, ja edistää sosiaalista 
innovointia.

Or. en

Tarkistus 197
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten,
45-vuotiaiden ja sitä nuorempien naisten, 
etnisten vähemmistöjen, muun muassa 
romanien, vammaisten, laillisten 
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Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

maahanmuuttajien ja muiden heikommassa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille. Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 
ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa 
esteet uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Tarkistus 198
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 
joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-
arvoista palkkausta sekä nuorten, 
vammaisten, laillisten maahanmuuttajien, 
omaishoitajien ja muiden heikommassa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista 
työmarkkinoille. Työn ja perhe-elämän 
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edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 
naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

yhteensovittamista edistävillä politiikoilla, 
joiden puitteissa voidaan tarjota 
kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 
organisoida työ innovatiivisesti, olisi 
pyrittävä erityisesti nuorten, 
ikääntyneempien työntekijöiden ja naisten 
työllisyysasteen parantamiseen. Erityisesti 
korkeakoulutettuja naisia olisi saatava 
työskentelemään tieteen ja tekniikan 
aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa 
esteet uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Tarkistus 199
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 

Euroopan sosiaalirahaston varoja olisi 
käytettävä täysimääräisesti 
työllistettävyyden ja työpaikkojen laadun 
parantamiseen toteuttamalla 
henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen 
ja tulevaisuuden ammateissa tarvittavien 
pätevyysvaatimusten täyttämiseen 
tarkoitettuja toimia. Jotta työvoiman 
liikkuvuutta voidaan edistää, 
jäsenvaltioiden on lisättävä halukkuutta 
liikkuvuuteen tarjoamalla siihen 
kannusteita.
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hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden 
ja naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Tarkistus 200
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden 

Euroopan sosiaalirahaston varoja olisi 
käytettävä täysimääräisesti työvoiman 
työllistettävyyden ja mukautumiskyvyn 
parantamiseen. Jotta työvoiman 
liikkuvuutta voidaan edistää, 
jäsenvaltioiden on lisättävä halukkuutta 
liikkuvuuteen tarjoamalla siihen 
kannusteita.
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ja naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Or. en

Tarkistus 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täystyöllisyyden saavuttamiseksi ja 
ammattitaidottomien työntekijöiden 
vaativilla työmarkkinoilla kohtaamien 
ongelmien ratkaisemiseksi jäsenvaltioiden 
aktiivisessa työvoimapolitiikassa olisi 
jälleen keskityttävä 
koulutukseen/uudelleenkoulutukseen ja 
suoriin työtarjouksiin ja jäsenvaltioiden 
olisi tarkasteltava uudelleen vero- ja 
etuusjärjestelmäänsä, julkisten 
palveluiden kapasiteettia tarvittavan tuen 
antamiseen ja kannustimia työpaikkojen 
luomiseen varmistamalla samalla 
rahoituksen kestävyys. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vero- ja 
sosiaaliturvajärjestelmän muutokset 
suosivat yrityksiä ja vakinaisia 
työsuhteita, niiden on turvattava 
työehtosopimusneuvotteluissa sovitut 
palkat ja varmistettava samalla 
rahoituksen kestävyys.

Or. en
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Tarkistus 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Syrjinnän vastaisen sekä työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisesta annetun 
Euroopan unionin lainsäädännön 
soveltamista on parannettava, 
työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan on tehostettava ja 
eurooppalaisten yritysneuvostojen 
täytäntöönpanoa on parannettava.

Or. en

Tarkistus 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Liite – Suuntaviiva 7 – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
eurooppalaista mikrorahoitusjärjestelyä, 
joka on esimerkki taloudellisten ja 
sosiaalisten toimien yhdistämisestä 
talouskasvun ja työllisyyden 
edistämiseksi.
Kansallisiin ja eurooppalaisiin 
mikrorahoitusjärjestelyihin on 
sisällytettävä erityisiä koulutus- ja 
opastusohjelmia sekä 
sosiaalietuusjärjestelyitä, joilla 
varmistetaan vähimmäistoimeentulo 
yrityksen ensimmäisenä toimintavuonna, 
jotta yrittäjyys olisi todellinen vaihtoehto.

Or. en
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Tarkistus 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ja 
investoitava niihin, esimerkiksi 
työllisyyden, terveydenhuollon ja 
asuntopolitiikan alalla, sekä varmistettava 
niille riittävä rahoitus.

Or. en

Tarkistus 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten 
työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin 
muun muassa lisäämällä nuorten, 
iäkkäämpien työntekijöiden ja matalan 
osaamistason työntekijöiden 
osallistumista sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Tulevien vuosien heikot kasvunäkymät ja 
jäsenvaltioiden päätös vakauttaa julkinen 
talous varhaisessa vaiheessa saattaisivat 
vaikuttaa tuhoisasti unionin työllisyyteen 
ja johtaa jopa viiden miljoonan työpaikan 
vähentämiseen jo menetettyjen lisäksi. 
Toteuttaessaan talouspolitiikkaansa ja 
Eurooppa 2020 -strategiaa jäsenvaltioiden 
olisi pidettävä välivaiheen tavoitteena 
vähintään neljän miljoonan uuden 
(ihmisarvoisen ja etupäässä vihreän) 
työpaikan luomista vuoteen 2014 
mennessä. Jäsenvaltioiden olisi siksi 
vahvistettava kysyntäpuolta 
työmarkkinoilla ja lisättävä 
kasvuinvestointeja kartuttamalla unionin 
ja jäsenvaltioiden talousarvioiden tuloja 
euro-obligaatioiden kaltaisilla välineillä 
tai torjumalla tarmokkaasti laitonta 
työntekoa ja veropetoksia.

Or. en
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Tarkistus 206
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden, matalan osaamistason 
työntekijöiden ja vammaisten
osallistumista sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Or. el

Tarkistus 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
nostamalla työssäkäyvien nuorten osuus
90 prosenttiin sekä lisäämällä
iäkkäämpien työntekijöiden ja matalan 
osaamistason työntekijöiden osallistumista 
sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Or. pl
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Tarkistus 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden – erityisesti ikääntyneiden 
naisten – ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla maahanmuuttajat paremmin 
työvoimaan. Jäsenvaltiot asettavat 
kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Or. de

Tarkistus 209
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n työmarkkinapolitiikan
yleistavoitteen mukaan 20–64-vuotiaiden 
naisten ja miesten työllisyysaste on 
nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Or. nl
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Tarkistus 210
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste
on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla lailliset maahanmuuttajat 
paremmin työvoimaan. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden sekä naisten että miesten 
työllisyysasteet on nostettava 75 prosenttiin 
muun muassa lisäämällä nuorten, 
iäkkäämpien työntekijöiden ja matalan 
osaamistason työntekijöiden osallistumista 
sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Naisten työllisyysaste olisi nostettava 
75 prosenttiin, josta taloudellisen 
riippumattomuuden turvaavien 
työpaikkojen osuuden on oltava 
vähintään 50 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta – 2 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– 55–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi 
nostettava 60 prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Nuorten työttömyysasteen ei pidä olla 
yleistä työttömyysastetta korkeampi, ja se 
olisi alennettava 10 prosenttiin vuoteen 
2015 mennessä.

Or. en

Tarkistus 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kaikissa jäsenvaltioissa olisi otettava 
käyttöön nuorisotakuu, jolla varmistetaan 
työ-, koulutus- tai 
täydennyskoulutuspaikka kaikille alle 25-
vuotiaille nuorille viimeistään neljän 
kuukauden kuluttua työttömyyden 
alkamisesta.

Or. en
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Tarkistus 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8: Työvoimamarkkinoiden
tarpeita vastaavan ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen, työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen

Suuntaviiva 8: Työntekijöiden 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen parantaminen ja elinikäisen 
oppimisen tukeminen

Or. de

Tarkistus 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8: Työvoimamarkkinoiden 
tarpeita vastaavan ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen, työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen

Suuntaviiva 8: Ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen, ihmisarvoisen 
työn lujittaminen sekä työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen

Or. en

Tarkistus 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8: Työvoimamarkkinoiden 
tarpeita vastaavan ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen, työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen

Suuntaviiva 8: Työn laadun ja elinikäisen 
oppimisen edistäminen, ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen

Or. en
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Tarkistus 218
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen koulunkäynnin 
keskeyttämisasteen alentamisen alle 
10 prosenttiin ja korkeakoulututkinnon 
tai vastaavan koulutuksen suorittaneiden 
30–34-vuotiaiden osuuden nostamisen 
vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä.

Or. en

Tarkistus 219
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistyvyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita nyt 
ja tulevaisuudessa. Laadukasta 
perusopetusta ja hyvätasoista 
ammattikoulutusta on täydennettävä 
tehokkailla elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla, tarjoamalla mahdollisuus 
yrittää uudelleen, varmistamalla, että 
jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 
liikkuvuuden esteitä, väljennettävä 
sääntöjä siten, että EU:n jäsenvaltioiden 
kansalaiset voivat saada 
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koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

työttömyysturvaetuisuuksia toisessa 
jäsenvaltiossa, kannustettava yritysten 
perustamista, myös työntekijöiden osalta, 
yksinkertaistamalla hallintomenettelyjä ja 
suosimalla suotuisia veroja tai 
sosiaalimaksuja toiminnan aloittamisen 
yhteydessä, kannustettava työn 
yhdistämistä eläkkeeseen, edistettävä 
laaja-alaisten taitojen ja luovuuden 
kehittämistä ja keskitettävä panostustaan 
erityisesti heikosti koulutettujen 
tukemiseen ja iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen 
myöntämällä tarvittaessa tukea yrityksille 
tai verohelpotusten ja sosiaalisten 
kannustimien avulla. Samalla olisi 
parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. fr

Tarkistus 220
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää 
uudelleen, varmistamalla, että jokaisella 
aikuisella on mahdollisuus
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla
kaikkien yhteisön, kansallisten,
alueellisten, julkisten ja yksityisten 
resurssien pohjalta ja määritellen 
valikoivien politiikkojen avulla ensisijaiset 
tuensaajaryhmät.
Työmarkkinaosapuolten olisi sen lisäksi, 
että ne asettavat saataville tarvittavat 
resurssit, laadittava säännöt uusista 
tavoista yhdistää työssäkäynti ja koulutus 
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liikkuvuuden esteitä, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden kehittämistä 
ja keskitettävä panostustaan erityisesti 
heikosti koulutettujen tukemiseen ja 
iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

kiinnittäen erityistä huomiota 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. 
Lisäksi olisi säädettävä mahdollisuudesta 
yrittää uudelleen varmistamalla, että 
jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
(European Qualifications Framework, 
EQF), joka komission pitää hyväksyä 
lopullisesti ilman enempiä viivytyksiä, 
pohjalta järjestelmiä, joilla tunnustetaan 
hankittuja pätevyyksiä, poistettava 
työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Or. it

Tarkistus 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä
tuottavuutta ja työllistettävyyttä 
tarjoamalla riittävästi osaamista ja 
ammattitaitoa työmarkkinoiden tarpeisiin 
nyt ja tulevaisuudessa. Laadukasta 
perusopetusta ja hyvätasoista 
ammattikoulutusta on täydennettävä 
tehokkailla elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla, tarjoamalla mahdollisuus 
yrittää uudelleen, varmistamalla, että 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä osaamisen 
ja ammattitaidon kattavaa tarjontaa, jotta 
työntekijät voivat jatkuvien rakenteellisten 
ja muiden muutosten keskellä
työmarkkinoiden kaikilla kolmella 
sektorilla saada kestävän ja 
kokopäiväisen työpaikan, joka turvaa 
heidän toimeentulonsa ja mahdollistaa 
osallistumisen yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin. Laadukasta perusopetusta ja 
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jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla.
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 
liikkuvuuden esteitä, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden kehittämistä 
ja keskitettävä panostustaan erityisesti 
heikosti koulutettujen tukemiseen ja
iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on
aina mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden on
kehitettävä järjestelmiä, joilla tunnustetaan 
hankittuja pätevyyksiä, poistettava 
työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen sekä 
vastustettava syrjintää pääsyssä 
ammatilliseen koulutukseen ja
jatkokoulutukseen. Samalla olisi 
parannettava ammattitaitoisten
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. de

Tarkistus 222
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Välttämätön siirtyminen 
kestävämpään talouteen edellyttää 
osaamisen jatkuvaa kehittämistä. 
Jäsenvaltioiden onkin mukautettava 
koulutusjärjestelmänsä varmistaakseen, 
että työvoima voi sovittaa ammattitaitonsa 
kestävän talouden työmarkkinoiden 
tarpeisiin, jotka pohjautuvat osaamiseen 
perustuviin koulutusperiaatteisiin.
Laadukasta perusopetusta ja hyvätasoista 
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tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

ammattikoulutusta on täydennettävä 
tehokkailla elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla, tarjoamalla mahdollisuus 
yrittää uudelleen, varmistamalla, että 
jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 
liikkuvuuden esteitä, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden kehittämistä 
ja keskitettävä panostustaan erityisesti 
heikosti koulutettujen tukemiseen ja 
iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. en

Tarkistus 223
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta 
yhdistettynä koulutusjärjestelmien ja 
työmarkkinoiden väliseen 
välttämättömään synergiaan on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
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maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti työnsä 
menettäneiden heikosti koulutettujen 
tukemiseen ja iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. el

Tarkistus 224
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä
huomioiden vakiintuneiden sosiaalisten 
oikeuksien liikkuvuus, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden kehittämistä 
ja keskitettävä panostustaan erityisesti 
heikosti koulutettujen tukemiseen ja 
iäkkäämpien työntekijöiden 
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korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.
Yhdenmukaiset pätevöitymistä ja 
osaamista koskevat säännöt ovat 
toivottavia, jotta voidaan edistää 
liikkuvuutta työmarkkinoilla Euroopan 
sisällä.

Or. nl

Tarkistus 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa, jotta ihmisille voidaan 
antaa heidän kaikissa elämänvaiheissaan 
mahdollisuus laajempaan ja parempaan 
koulutukseen ja ammattitaitoon, jotka 
ovat tehokkaan ja kestävän kasvun 
edellytys. Laadukasta perusopetusta ja 
hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
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parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Or. it

Tarkistus 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla ja
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen. 
Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 25–35-
vuotiaille nuorille uusi mahdollisuus, 
johon sisältyy välttämättä tarjous 
yleissivistävästä ja ammatillisesta 
koulutuksesta. Lisäksi on varmistettava, 
että jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 
liikkuvuuden esteitä, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden kehittämistä 
ja keskitettävä panostustaan erityisesti 
heikosti koulutettujen tukemiseen ja 
iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden,
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. en
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Tarkistus 227
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi parannettava 
korkean osaamistason työntekijöiden, 
myös tutkijoiden, koulutusta, taitoja ja 
kokemusta.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä tarjoamalla 
riittävästi osaamista ja ammattitaitoa 
työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Laadukasta perusopetusta 
ja hyvätasoista ammattikoulutusta on 
täydennettävä tehokkailla elinikäistä 
oppimista edistävillä kannustimilla, 
tarjoamalla mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella on 
mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien ja 
nuorempien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Or. en

Tarkistus 228
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä 
tarjoamalla riittävästi osaamista ja 
ammattitaitoa työmarkkinoiden tarpeisiin 
nyt ja tulevaisuudessa. Laadukasta 
perusopetusta ja hyvätasoista 
ammattikoulutusta on täydennettävä 
tehokkailla elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla, tarjoamalla mahdollisuus 
yrittää uudelleen, varmistamalla, että 
jokaisella aikuisella on mahdollisuus 
lisäkoulutukseen, sekä kohdennetuilla 
maahanmuutto- ja integraatiopolitiikoilla. 
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
järjestelmiä, joilla tunnustetaan hankittuja 
pätevyyksiä, poistettava työntekijöiden 
ammatillisen ja maantieteellisen 
liikkuvuuden esteitä, edistettävä laaja-
alaisten taitojen ja luovuuden 
kehittämistä ja keskitettävä panostustaan 
erityisesti heikosti koulutettujen 
tukemiseen ja iäkkäämpien työntekijöiden 
työllistettävyyden parantamiseen. Samalla 
olisi parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Teollisuuden vaatimuksia ja 
työmarkkinoiden tulevaa kysyntää 
vastaavan laadukkaan perusopetuksen ja 
hyvätasoisen ammattikoulutuksen 
tarjoamisen on oltava ensisijaisia 
tavoitteita jäsenvaltioille. Niitä on 
täydennettävä tarjoamalla mahdollisuus 
yrittää uudelleen sekä tehokkailla 
elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla. Työmarkkinaosapuolia 
kehotetaan antamaan käyttöön tähän 
tarvittava aika sekä myös tukemaan 
ammatillista koulutusta taloudellisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi vähennettävä 
koulunsa keskeyttäneiden määrä alle 
10 prosenttiin sekä täydennettävä 
maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikkaansa tarjoamalla 
kielikursseja ja yhteiskuntatietouden 
kursseja. Jäsenvaltioiden olisi myös 
kehitettävä järjestelmiä, joilla tunnustetaan 
hankittuja taitoja ja pätevyyksiä.

Or. en

Tarkistus 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työnantajien edellyttämän 
maantieteellisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden ei pidä johtaa työolojen 
huonontumiseen taikka eläkkeiden ja 
työttömyysetuuksien pienentymiseen. 
Maantieteellisen liikkuvuuden ei pidä 
koskaan johtaa sosiaalisten standardien 
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heikentymiseen.

Or. en

Tarkistus 230
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Olisi edistettävä kaikille avointen 
tehokkaiden elinikäistä oppimista 
koskevien strategioiden käyttöönottoa 
kouluissa, yrityksissä ja julkishallinnossa, 
mukaan lukien asianmukaiset 
kannustimet ja kustannusten jakamista 
koskevat järjestelyt, joilla pyritään 
tehostamaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavien ja ikääntyneiden 
työntekijöiden osallistumista jatko- ja 
työpaikkakoulutukseen kaikissa elämän 
vaiheissa.
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
yksilöllisiä urasuunnitelmia ja tarjottava 
työnhakijoille koulutusta.
Olisi varmistettava esteetön siirtyminen 
vihreisiin työpaikkoihin ja vihreille aloille 
huolehtimalla työntekijöiden 
koulutuksesta kansallisen ja alueellisen 
tason tuella.
Kaikki henkilöresurssit, taidot ja tiedot 
olisi otettava käyttöön antamalla naisille 
yhtäläiset mahdollisuudet jatkuvaan 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Or. en

Tarkistus 231
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komission olisi sisällytettävä elinikäisen 
oppimisen viitekehykseen yhdeksäs 
avaintaito, joka koskee ympäristöä, 
ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä, 
sillä tämä on olennaista 
tietoyhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 232
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Samalla on vältettävä 
sukupuoleen perustuvaa jakoa pääsyssä 
korkealaatuiseen ammatti- ja muuhun 
koulutukseen. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
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ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin.
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Erityisesti olisi luotava tasapainoisen 
työmarkkinapolitiikan mukaisesti 
ihmisarvoisia työpaikkoja, joihin liittyvät 
oikeudenmukaiset tulot ja terveyden 
suojelun korkea taso. Taitojen lisäämiseen 
ja niiden tarpeen ennakointiin liittyvien 
politiikkojen säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. Jäsenvaltioiden 
olisi käytettävä EU:n varoja 
täysimääräisesti kyseisten tavoitteiden 
tukemiseen.

Or. de

Tarkistus 233
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion,
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan 
tukea nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, 
joilla ei ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa järjestelmiä, joilla autetaan 
äskettäin valmistuneita löytämään 
ensimmäinen työpaikka tai 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja 
ammatinvalinnanohjausta antamalla 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja 
työllistymismahdollisuuksista sekä 
edistettävä yrittäjyyttä ja arvioitava
paremmin tulevia laatuvaatimuksia. 
Inhimillisten resurssien kehittäminen, 
taitojen lisääminen ja koulutus olisi 
rahoitettava yksityishenkilöiden,
työnantajien ja valtion yhteisellä 
rahoituksella. Pääsy laadukkaaseen 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen ja koulunsa keskeyttäneiden 
mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on 
taattava kaikille kaikkina aikoina.
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jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
koulutukseen tehtävät investoinnit siten, 
että tavoite työikäisen väestön 
koulutustason parantamisesta 
saavutetaan, ottaen huomioon myös 
epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi 
erityisesti työllistettävyyttä ajatellen 
pyrittävä koulutuksen avulla tai tieto- ja 
viestintäteknologian tuntemusta 
lisäämällä varmistamaan sellaisten 
perustaitojen hankkiminen, joita kaikki 
työntekijät tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Olisi toteutettava 
toimia sen varmistamiseksi, että nuorten 
ja opettajien oppimiseen liittyvästä 
liikkuvuudesta tulee säännönmukaista.
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä avoimuutta 
ja yleissivistävien ja ammatillisten 
koulutusjärjestelmien 
tarkoituksenmukaisuutta erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä yleissivistävien ja 
ammattioppilaitosten sekä työelämän 
välillä, jotta voidaan merkittävästi lisätä 
korkea-asteen tutkintojen ja 
ammattitutkintojen osuutta.

Or. en
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Tarkistus 234
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoa uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja ennakoidaan 
osaamistarpeita. Investointeja 
henkilöresurssien ja taitojen kehittämiseen 
sekä elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työnantajien 
yhteisellä rahoituksella. Nuorten ja 
erityisesti sellaisten nuorten, joilla ei ole 
työtä tai koulutuspaikkaa, tukemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan heitä saamaan tarvittaessa 
verohelpotusten ja sosiaalisten 
kannustimien avulla ensimmäinen 
työpaikka, työkokemusta tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja puututtava 
nopeasti nuorten työttömäksi joutumiseen 
erityisesti yksilöllisen seurannan avulla. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen. Jäsenvaltioiden 
olisi tästä syystä ryhdyttävä 
tiedotustoimenpiteisiin, jotta kyseisiin 
varoihin liittyvä päämäärä ja niiden 
käyttöä koskevat ehdot tulisivat 
tunnetuiksi.
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Or. fr

Tarkistus 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

On kehitettävä taitojen jatkuvaa 
kehittämistä koskevia vastuunjaon 
malleja valtion, työnantajien ja 
työntekijöiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten 
ja yritysten kanssa ja parannettava 
koulutukseen pääsyä, tehostettava 
koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Sekä sukupuolten tasa-arvon 
että työvoiman saannin kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että luodaan 
edellytykset naisten ja tyttöjen pääsylle 
aloille, joissa naiset ovat voimakkaasti 
aliedustettuja, ja että vastustetaan niiden 
alojen ammateissa yhä vallitsevia 
stereotypioita. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Kansallisia 
budjetteja ja EU:n talousarviota 
Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan 
globalisaatiorahasto mukaan lukien olisi 
koordinoitava ja ohjattava ne 
valmentamaan työvoimaa kestävää 
taloutta varten. Jotta voidaan tukea nuoria 
ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei ole 
työtä tai koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden 
olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
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löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 236
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion,
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan 
tukea nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, 
joilla ei ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa järjestelmiä, joilla autetaan 
äskettäin valmistuneita löytämään 
ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
parannettava koulutukseen pääsyä
ammatillinen koulutus mukaan lukien, 
parannettava koulutusta ja 
ammatinvalinnanohjausta antamalla
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja
työllistymismahdollisuuksista, edistettävä
yrittäjyyttä ja arvioitava paremmin tulevia 
laatuvaatimuksia. Inhimillisten resurssien
kehittäminen, taitojen lisääminen ja 
jatkokoulutus olisi rahoitettava
yksityishenkilöiden, työnantajien ja 
valtion antamalla yhteisellä rahoituksella. 
On taattava, että kaikilla on pääsy 
laadukkaaseen yleiseen ja ammatilliseen 
koulutukseen ja että koulunsa 
keskeyttäneillä on mahdollisuus 
uudelleenintegroitua 
koulutusjärjestelmään. Jäsenvaltioiden 
olisi kohdennettava koulutukseen tehtävät 
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oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

investoinnit ja parannettava niiden 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta siten, että 
tavoite työikäisen väestön koulutustason 
parantamisesta saavutetaan. Uudistuksilla 
olisi erityisesti työllistettävyyttä ajatellen 
pyrittävä lisäkoulutuksella tai tieto- ja 
viestintäteknologiaa koskevilla tiedoilla 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki työntekijät 
tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Toimia olisi 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
nuorten ja opettajien oppimiseen 
liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä 
erityisesti ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä, jotta voidaan merkittävästi lisätä 
korkean tason tutkintojen ja 
ammatillisten tutkintojen osuutta.

Or. en

Tarkistus 237
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä, kannustetaan 
investointeja innovatiivisille aloille, jotka 
voivat luoda työpaikkoja sekä 
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resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

tutkimuksen että innovaatioiden
käyttöönoton aikana, ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
asianmukaista oppisopimuskoulutusta 
yhdistettynä välttämättömiin 
sosiaalietuuksiin, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. el

Tarkistus 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista,
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edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin.
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

toteutetaan niitä vastaavia tukitoimia,
edistetään yritysten osallistumista 
ammatilliseen koulutukseen ja
jatkokoulutukseen ja arvioidaan paremmin 
sitä, mistä taidoista on jatkossa kysyntää.
Investointeja henkilöstösuunnitteluun ja 
henkilöstön kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion ja 
työnantajien yhteisellä rahoituksella. Jotta 
voidaan tukea nuoria ja erityisesti sellaisia 
nuoria, joilla ei ole työtä tai 
koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita tai 
päästötodistuksettomia löytämään 
ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien
suuntaamista eri alojen tuleviin tarpeisiin.
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. de

Tarkistus 239
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
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työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Edistämällä koulujen ja 
liikeyritysten välisiä kontakteja olisi 
varmistettava, että koulutuksen tarjonta ja 
työmarkkinoiden vaatimukset sopivat 
paremmin yhteen. Investointeja 
inhimillisten resurssien kehittämiseen, 
taitojen lisäämiseen ja elinikäiseen 
oppimiseen osallistumiseen olisi 
edistettävä valtion, yksityishenkilöiden ja
työnantajien yhteisellä rahoituksella. Jotta 
voidaan tukea nuoria ja erityisesti sellaisia 
nuoria, joilla ei ole työtä tai 
koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös
palkallista oppisopimuskoulutusta, ja joilla 
nuorten työttömyyteen voidaan puuttua 
nopeasti. Taitojen lisäämiseen ja niiden 
tarpeen ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. nl

Tarkistus 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
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ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, jossa opetetaan 
ammattitaitoa ja tarjotaan mahdollisuus 
työntekoon, ja joilla nuorten työttömyyteen 
voidaan puuttua nopeasti. Taitojen 
lisäämiseen ja niiden tarpeen ennakointiin 
liittyvien politiikkojen säännöllinen 
seuranta auttaa tunnistamaan ne alueet, 
joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. pl

Tarkistus 241
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten, yritysten ja 
kaikkien sidosryhmien kanssa ja 
parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
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järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla 
ei ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria, ikääntyviä ja erityisesti sellaisia
henkilöitä, joilla ei ole työtä tai 
koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden olisi 
laadittava soveltuvissa tapauksissa
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa 
järjestelmiä, joilla autetaan äskettäin 
valmistuneita löytämään ensimmäinen 
työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta ja muuta kuin 
ammatillista koulutusta kaiken ikäisille, ja 
joilla nuorten työttömyyteen voidaan 
puuttua nopeasti. Taitojen lisäämiseen ja 
niiden tarpeen ennakointiin liittyvien 
politiikkojen säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. Jäsenvaltioiden 
olisi käytettävä EU:n varoja 
täysimääräisesti kyseisten tavoitteiden 
tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 242
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
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tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

tehostettava koulutusta ja sellaista
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan 
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja pk-yritysten 
kehittymistä sekä arvioidaan paremmin 
sitä, mistä taidoista on jatkossa kysyntää. 
Investointeja inhimillisten resurssien 
kehittämiseen, taitojen lisäämiseen ja 
elinikäiseen oppimiseen osallistumiseen 
olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan tukea 
nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei 
ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa järjestelmiä, 
joilla autetaan äskettäin valmistuneita 
löytämään ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa tunnistamaan 
ne alueet, joilla on parantamisen varaa, ja 
tehostamaan koulutusjärjestelmien 
reagointia työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 243
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi investoitava 
enemmän liikenteeseen, energiaan, 
televiestintään ja tietotekniikan 
infrastruktuuriin sekä hyödynnettävä 
täysimääräisesti Euroopan 
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rakennerahastoja, joita koskevat säännöt 
olisi määritettävä avoimesti ja joihin 
liittyviä menettelyjä olisi 
yksinkertaistettava mahdollisten 
edunsaajien kannustamiseksi 
osallistumaan unionin yhteisrahoittamiin 
ohjelmiin. Jäsenvaltioiden olisi siksi 
yhtenäisen toimintatavan mukaisesti 
pyrittävä luomaan synergiaa 
koheesiopolitiikkansa ja muiden 
alakohtaisten politiikkojen välille ottaen 
huomioon että yhteenkuuluvuus lujittaa 
yhteisöä, auttaa ottamaan käyttöön 
käyttämättä jäänyttä potentiaalia, 
vähentää maiden ja alueiden välisiä 
rakenteellisia eroja, lisää kasvua ja 
parantaa unionin alueiden kilpailukykyä 
globaalistuneessa maailmassa sekä 
lievittää maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutuksia ja tuottaa unionille sosiaalista 
pääomaa.

Or. de

Tarkistus 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien opetusalan ammattilaisten 
alkaen päiväkotien opettajista on saatava 
enemmän tunnustusta siten, että heille 
tarjotaan asianmukaisesti työolot ja 
jatkuvaa lisäkoulutusta ja otetaan 
käyttöön sukupuolikiintiöt.

Or. en

Tarkistus 245
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
nuorten tieteellistä tutkimustoimintaa 
tarjoamalla tutkimusapurahoja ja 
kansainvälistä liikkuvuutta Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitetuissa 
ohjelmissa; 

Or. en

Tarkistus 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Epävarmojen ja heikkolaatuisten 
työpaikkojen, epäterveen kilpailun ja 
veronkierron torjumiseksi EU:ssa 
jäsenvaltioiden olisi luotava Euroopan 
laajuinen lähestymistapa, jolla 
varmistetaan työn laatu, parannetaan 
heikoimmassa asemassa olevien työoloja 
ja torjutaan sosiaalista polkumyyntiä. 
Jäsenvaltioiden on tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
tehostettava täytäntöönpanoa, seurantaa, 
valvontaa ja seuraamuksia, kestävää 
työpaikkojen luomista ja kestäviä, 
ympäristöystävällisiä työpaikkoja 
koskevaa strategiaa. 

Or. en

Tarkistus 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan tukea nuoria ja erityisesti 
sellaisia nuoria, joilla ei ole työtä tai 
koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa 
järjestelmiä, joilla autetaan äskettäin 
valmistuneita löytämään ensimmäinen 
työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti.

Or. en

Tarkistus 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Olisi edistettävä kaikille avointen 
tehokkaiden elinikäistä oppimista
koskevien strategioiden käyttöönotto 
kouluissa, yrityksissä, julkishallinnossa ja 
kodeissa eurooppalaisten sopimusten 
mukaisesti, mukaan lukien asianmukaiset 
kannustimet ja kustannusten jakamista 
koskevat järjestelyt, joilla pyritään 
tehostamaan erityisesti heikon 
ammattitaidon omaavien ja ikääntyvien 
työntekijöiden osallistumista jatko- ja 
työpaikkakoulutukseen kaikissa elämän 
vaiheissa. On tarpeen sovittaa paremmin 
yhteen perusopetus, täydennyskoulutus ja 
elinikäinen oppiminen yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja suuremman 
innovaatioriippuvuuden pohjalta. Tätä 
yhteistyötä on rahoitettava vähintään 
seitsemän prosentin BKT-osuudella.
Koulutuksen on johdettava 
pätevöitymiseen ja osaamiseen, jota 
ihmiset tarvitsevat pitkän aikavälin 
perspektiiviin työmarkkinoilla. 
On käsiteltävä uusia ammatillisia tarpeita, 
keskeisiä pätevyysvaatimuksia ja 
tulevaisuuden taitovaatimuksia 
parantamalla ammattipätevyyksien 
arviointia ja avoimuutta, niiden 
tosiasiallista rajatylittävää tunnustamista 
sekä epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen tunnustamista. Kaikki 
inhimilliset resurssit, taidot ja tiedot on 
otettava käyttöön antamalla naisille 
yhtäläiset mahdollisuudet jatkuvaan 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. 
Vuoteen 2014 mennessä 15 prosenttia 
nykyistä useamman aikuisen olisi 
osallistuttava elinikäiseen oppimiseen. 
Työnantajat on velvoitettava myöntämään 
ja tukemaan elinikäiseen oppimiseen 
kuuluvaa lisäkoulutusta ja edistämään 
ikäperusteisten työskentelypaikkojen 
luomista. Ammatillisella koulutuksella on 
parannettava työllistettävyyttä 
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tapauksissa, joissa yritys lopettaa 
toimintansa.
Tällaisen koulutuksen olisi oltava 
ilmaista.

Or. en

Tarkistus 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
täydentämään ja koordinoimaan 
kansallisia tavoitteitaan, jotta voidaan 
vähentää sosiaalista ja taloudellista 
epätasapainoa eri alueiden välillä.

Or. en

Tarkistus 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8 a: Kestävä työpaikkojen 
luominen ja kestäviä, 
ympäristöystävällisiä työpaikkoja koskeva 
strategia
Älykkäämmän, kestävämmän ja 
osallisuutta paremmin edistävän talouden 
luomiseksi EU tarvitsee 
ympäristöystävällisiä työpaikkoja 
koskevaa strategiaa, jossa huolehditaan 
taidoista, työpaikkojen mukauttamisesta 
ja yhteiskunnan muutoksesta.
Tällaiseen strategiaan olisi sisällytettävä 
älykkäitä investointeja uusien 
ympäristöystävällisten työpaikkojen 
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luomiseksi, kannustimia nykyisten 
työpaikkojen muuntamiseen 
ympäristöystävällisiksi työpaikoiksi, 
investointeja koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen työntekijöiden taitojen 
kehittämiseksi ja tarvittaessa 
työntekijöiden uusiin työpaikkoihin 
siirtymisen mahdollistamiseksi, 
siirtymäturvaa koskeva puitesopimus, 
johon kuuluu oikeus koulutukseen ja 
riittävään sosiaaliturvaan, 
työmarkkinaosapuolten sopimus 
oikeudesta elinikäiseen oppimiseen ja 
koulutukseen työpaikoilla ja 
työpaikkaorganisaatioiden 
mukauttamisen tukeminen kaikilla 
aloilla.
Jäsenvaltioiden ja EU:n olisi keskitettävä 
työpaikkojen luomista koskevat toimensa 
häviämässä olevien teollisuusalueiden 
yrityksistä ja työntekijöistä työpaikkoihin 
aloilla, joilla luodaan uusia ja kestäviä 
työpaikkoja, ja luotava tukirakenteita 
talouden uusille alueille, joilla on 
mahdollisuuksia luoda kestäviä 
työpaikkoja, koulutus-, innovointi- ja 
tutkimusinvestointeihin erityisesti pk-
yrityksissä työmarkkinoiden tärkeimpänä 
moottorina, yleisen edun mukaisten 
palvelujen työpaikkapotentiaalin 
vahvistamiseen yhdistämällä työpaikkojen 
luomista koskevan tavoitteen positiivisiin 
aktiivisen osallistamisen näkökohtiin ja 
suuntaamalla julkisia investointeja 
kestävään ja laadukkaaseen työhön.

Or. en

Tarkistus 252
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8 a: Sosiaalista ja 
taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevan 
politiikan vahvistaminen työllisyyden 
edistämiseksi
Jäsenvaltiot sitoutuvat laatimaan, 
täydentämään, koordinoimaan ja 
tarkistamaan kansallisia tavoitteitaan 
yksitellen ja keskenään siten, että 
talouden kehityksen epätasapainoa eri
alueiden välillä vähennetään.
Jäsenvaltiot tietävät, että 
koheesiopolitiikka on tehokas mutta ei 
suuntaviivoille alisteinen väline, jolla 
tasataan alueellisia erityispiirteitä, 
tuetaan alueita niiden sosioekonomisten 
ongelmien ratkaisemisessa ja 
vähennetään alueiden välisiä eroja. 
Yhtenäisen toiminnan, monitasoisen 
päätöksenteon ja kumppanuuden 
periaatteiden olisi oltava hallinnoinnin ja 
strategian täytäntöönpanon keskeisiä 
osia, ja alueellisella ja paikallisella tasolla 
olisi oltava ratkaiseva osuus lukuisten 
unionissa toimivien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimijoiden, erityisesti pk-
yritysten, saavuttamisessa. 
Koheesiopolitiikka ei näin ollen ole vain 
vakaiden määrärahojen lähde, vaan myös 
erinomainen väline talouden 
kehittämiseksi ja siten myös työllistämisen 
väline kaikilla EU:n alueilla. 
Jäsenvaltioiden olisi investoitava 
enemmän liikenteeseen, energiaan, 
televiestintään ja tietotekniikan 
infrastruktuuriin sekä hyödynnettävä 
täysimääräisesti Euroopan 
rakennerahastoja. 
Määrärahojen toimittamiseen käytettyjä 
järjestelmiä yksinkertaistamalla olisi 
kannustettava mahdollisten edunsaajien 
osallistumista unionin yhteisrahoittamiin 
ohjelmiin. 
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Jäsenvaltioiden olisi siksi yhtenäisen 
toimintatavan mukaisesti pyrittävä 
luomaan synergiaa koheesiopolitiikkansa 
ja muiden alakohtaisten politiikkojen 
välille, ottaen huomioon että 
yhteenkuuluvuudesta ei vain aiheudu 
kustannuksia vaan että se lujittaa 
yhteisöä, auttaa ottamaan käyttöön 
käyttämättä jäänyttä potentiaalia, 
vähentää maiden ja alueiden välisiä 
rakenteellisia eroja, lisää kasvua ja 
parantaa unionin alueiden kilpailukykyä 
globaalistuneessa maailmassa sekä 
lievittää maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutuksia ja tuottaa unionille sosiaalista 
pääomaa.

Or. en

Tarkistus 253
Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8 a: Koheesiopolitiikan 
uudistaminen ja vahvistaminen 
työllisyyden edistämiseksi
Jäsenvaltiot sitoutuvat laatimaan, 
täydentämään, koordinoimaan ja 
tarkistamaan kansallisia tavoitteitaan 
yksitellen ja keskenään siten, että 
talouden kehityksen epätasapainoa eri 
alueiden välillä vähennetään.
Jäsenvaltiot tiedostavat, että 
koheesiopolitiikka on tehokas 
suuntaviivoja täydentävä muttei niille 
alisteinen väline, joka mukautuu 
alueellisiin erityispiirteisiin ja jolla 
tuetaan alueita niiden sosioekonomisten 
ongelmien ratkaisemisessa ja 
vähennetään alueiden välisiä eroja.
Yhtenäisen toimintatavan, eri tasojen 
hallinnan ja yhteistyön periaatteiden on 
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muodostettava hallinnan ydin ja 
strategian perusteet, kun taas erityisesti 
alue- ja paikallistasoilla on keskeinen 
tehtävä välineinä, joilla saadaan yhteys 
lukemattomiin unionissa eläviin ja 
tuottaviin talouden ja yhteiskunnan 
toimijoihin ja ennen kaikkea pieniin ja 
keskisuuriin, varsinkin yhteisötalouden, 
yrityksiin. Näin ollen koheesiopolitiikka ei 
tarjoa vain vakaata rahoituslähdettä, vaan 
myös tehokkaan välineen, jolla kehittää 
taloutta ja työllisyyttä kaikilla unionin 
alueilla.
Jäsenvaltioiden olisi investoitava 
enemmän liikenteeseen, energiaan, 
televiestintään ja tietotekniikan 
infrastruktuuriin sekä hyödynnettävä 
täysimääräisesti Euroopan unionin 
rakennerahastoja, joita koskevat säännöt 
ja menettelyt olisi yhdenmukaistettava 
määrärahojen toimittamiseen käytettyjen 
järjestelmien yksinkertaistamiseksi ja 
mahdollisten edunsaajien 
kannustamiseksi osallistumaan unionin 
yhteisrahoittamiin ohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi yhtenäisen 
toimintatavan mukaisesti pyrittävä 
luomaan synergiaa koheesiopolitiikkansa 
ja muiden alakohtaisten politiikkojen 
välille, ottaen huomioon että 
yhteenkuuluvuus ei ole kustannuserä 
vaan se lujittaa yhteisöä, auttaa ottamaan 
käyttöön käyttämättä jäänyttä 
potentiaalia, vähentää maiden ja alueiden 
välisiä rakenteellisia eroja, lisää kasvua ja 
parantaa unionin alueiden kilpailukykyä 
globaalistuneessa maailmassa sekä 
lievittää maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutuksia ja tuottaa unionille sosiaalista 
pääomaa.

Or. es
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Tarkistus 254
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8 a: Koheesiopolitiikan 
uudistaminen ja vahvistaminen 
työllisyyden edistämiseksi
Jäsenvaltiot sitoutuvat laatimaan, 
täydentämään, koordinoimaan ja 
tarkistamaan kansallisia tavoitteitaan 
yksitellen ja keskenään siten, että 
talouden kehityksen epätasapainoa eri 
alueiden välillä vähennetään.
Jäsenvaltiot tietävät, että 
koheesiopolitiikka on tehokas mutta ei 
suuntaviivoille alisteinen väline, jolla 
tasataan alueellisia erityispiirteitä, 
tuetaan alueita niiden sosioekonomisten 
ongelmien ratkaisemisessa ja 
vähennetään alueiden välisiä eroja. 
Yhtenäisen toiminnan, monitasoisen 
päätöksenteon ja kumppanuuden 
periaatteiden olisi oltava hallinnoinnin ja 
strategian täytäntöönpanon keskeisiä 
osia, ja alueellisella ja paikallisella tasolla 
olisi oltava ratkaiseva osuus lukuisten 
unionissa toimivien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimijoiden, erityisesti pk-
yritysten, saavuttamisessa. 
Koheesiopolitiikka ei näin ollen ole vain 
vakaiden määrärahojen lähde, vaan myös 
erinomainen väline talouden 
kehittämiseksi ja siten myös työllistämisen 
väline kaikilla EU:n alueilla.
Jäsenvaltioiden olisi suunnattava 
enemmän investointeja liikenteeseen, 
energiaan, televiestintään ja 
tietotekniikan infrastruktuuriin ja 
parannettava tehokkuuttaan ja 
vaikuttavuuttaan hyödyntämällä 
täysimääräisesti Euroopan 
rakennerahastoja, joita koskevat säännöt 
ja menettelyt olisi yhdenmukaistettava 
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määrärahojen toimittamiseen käytettyjen 
järjestelmien yksinkertaistamiseksi ja 
mahdollisten edunsaajien 
kannustamiseksi osallistumaan unionin 
yhteisrahoittamiin ohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi pyrittävä 
luomaan synergiaa ja saatavilla olevien 
eri rahoitusvälineiden täydentävyyttä, 
jotta voidaan saavuttaa 
EU 2020 -strategian monitahoiset 
tavoitteet älykkäästä, osallistavasta ja 
ympäristöystävällisestä kasvusta ja tukea 
tehokkaammin heikoimmassa asemassa 
olevia mikroalueita ja kaikkien 
haavoittuvimpia ryhmiä, jotka kärsivät 
monimutkaisista ja moniulotteisista 
haitoista, ottaen huomioon, että 
yhteenkuuluvuudesta ei vain aiheudu 
kustannuksia vaan että se lujittaa 
yhteisöä, auttaa ottamaan käyttöön 
käyttämättä jäänyttä potentiaalia, 
vähentää maiden ja alueiden välisiä 
rakenteellisia eroja, lisää kasvua ja 
parantaa unionin alueiden kilpailukykyä 
globaalistuneessa maailmassa sekä 
lievittää maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutuksia ja tuottaa unionille sosiaalista 
pääomaa.

Or. en

Tarkistus 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Liite – Suuntaviiva 9 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 9: Koulutusjärjestelmien
tulosten parantaminen kaikilla tasoilla ja 
korkea-asteen koulutukseen osallistumisen 
lisääminen

Suuntaviiva 9: Koulutusjärjestelmien 
parantaminen kaikilla tasoilla ja korkea-
asteen koulutukseen osallistumisen 
lisääminen

Or. en
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Tarkistus 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa.
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti yleisiin ja ammatillisiin perus-
ja jatkokoulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernin työelämän 
nopeisiin muutoksiin. Toiminnan olisi 
katettava kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta 
ja peruskoulusta korkea-asteen 
koulutukseen, ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa.
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee
mahdollista. Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat
avoimet oppimisväylät myös ikääntyneille, 
ja kehittämällä yhteistyötä koulutuksen ja 
työelämän välillä. Opettajan ammatista 
olisi tehtävä houkuttelevampi.
Epätyypillisten opiskelijoiden pääsyä 
korkea-asteen koulutukseen olisi 
helpotettava ja osallistumista korkea-asteen 
tai vastaavaan koulutukseen olisi yleisesti 
lisättävä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarpeelliset toimenpiteet 
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keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

koulunkäynnin keskeyttämisen 
estämiseksi, jotta työelämän tai 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten 
määrä vähenisi. Ihmisille, jotka eivät 
syystä tai toisesta voi osallistua näihin 
järjestelmiin, olisi taattava sosiaaliturva, 
joka ylittää pelkän köyhyyden välttämisen. 
Ihmisille, jotka sairauksien ja/tai vamman 
vuoksi eivät voi enää harjoittaa aiempaa 
ammattiaan, olisi tarjottava 
erityismahdollisuuksia ammatilliseen 
jatkokoulutukseen tai uuteen 
koulutukseen.

Or. de

Tarkistus 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa.
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 

Koulutuksesta ja tutkimuksesta olisi 
tehtävä olennainen osa Euroopan 
unionin kehitysstrategioita nostamalla 
opetuksen ja koulutuksen tasoa ja laatua 
huippuosaamisen ja tasavertaisuuden 
periaatteita noudattaen, jotta voidaan 
luoda uusi oppimiskeskeinen 
koulutusmalli laadukkaan koulutuksen 
takaamiseksi kaikille ja oppimistulosten 
parantamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
investoitava tehokkaasti 
koulutusjärjestelmiin, joiden tavoitteena on 
erityisesti parantaa työntekijöiden taitoja 
Euroopan unionissa. Siten he voisivat 
vastata modernien työmarkkinoiden 
nopeasti vaihtuviin haasteisiin. Toiminnan 
olisi katettava kaikki tasot 
(varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta 
korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
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varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa,
lisäämällä huomattavasti investointeja 
tutkimukseen ja kehittämiseen sekä 
hyödyntämällä seitsemännen 
puiteohjelman tarkistamista ja uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamista erityisesti työllistymisen, 
elinikäisen oppimisen ja tieto- ja 
viestintätekniikkataitojen edistämiseksi. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. it

Tarkistus 258
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
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tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen ympäristöystävällisessä
osaamistaloudessa. Kyseisiä taitoja 
tarvitaan erityisesti työllistyttäessä, 
lisäkoulutukseen hakeuduttaessa tai tieto-
ja viestintätekniikkataitoja hankittaessa.
Tässä yhteydessä kestävyysulottuvuutta ei 
pidä rajoittaa koulutukseen ympäristöön 
liittyvissä työpaikoissa vaan se on 
sisällytettävä kaikkiin koulutusohjelmiin 
kaikilla koulutustasoilla ja siitä on 
tehtävä edellytys rahoitukselle; 
Jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
olisi otettava yhdessä vastuu ennalta 
ehkäisevästä muutoksen hallinnasta;
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
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jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. en

Tarkistus 259
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Olisi toivottavaa, että 
tällaista oppimista kehitettäisiin myös 
korkea-asteen koulutuksessa.
Jäsenvaltioiden olisi parannettava 
koulutusjärjestelmien avoimuutta ja 
merkitystä erityisesti ottamalla käyttöön 
kansallisia tutkintokehyksiä, jotka 
mahdollistavat joustavat oppimisväylät, ja 
kehittämällä yhteistyötä koulutuksen ja 
työelämän välillä. Korkea-asteen 
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koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

oppilaitoksille myönnettävä julkinen tuki 
olisi kytkettävä velvollisuuteen luoda 
kumppanuuksia yritysten kanssa.
Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten määrä vähenisi.

Or. fr

Tarkistus 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Erityisesti on painotettava 
koulutuksen laatua sekä korkea-asteen 
koulutuksessa opintojen mukauttamista 
työmarkkinoiden vaatimuksiin 
korkeakoulusta vasta valmistuneiden 
työttömyyden vähentämiseksi.
Uudistuksilla olisi pyrittävä varmistamaan 
sellaisten perustaitojen hankkiminen, joita 
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Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

kaikki tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Kyseisiä taitoja 
tarvitaan erityisesti työllistyttäessä, 
lisäkoulutukseen hakeuduttaessa tai tieto-
ja viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. pl

Tarkistus 261
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toimien yhteydessä olisi 
vältettävä sukupuoleen perustuvaa jakoa 
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peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa.
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

pääsyssä korkealaatuiseen ammatilliseen 
perus- ja jatkokoulutukseen. Toiminnan 
olisi katettava kaikki tasot
(varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta 
korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa.
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. de

Tarkistus 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai 
vastaavaan koulutukseen olisi yleisesti 
lisättävä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarpeelliset toimenpiteet 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
estämiseksi, jotta työelämän tai 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten 
määrä vähenisi.

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden, esimerkiksi ikääntyneiden 
henkilöiden, äitiyslomalta työelämään 
palaavien naisten ja vammaisten 
henkilöiden, pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista koulutukseen sellaisen 
ammatillisen osaamisen hankkimiseksi, 
jolle työmarkkinoilla on kysyntää, olisi 
yleisesti lisättävä. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet 
koulunkäynnin keskeyttämisen
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estämiseksi, jotta työelämän tai 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten 
määrä vähenisi.

Or. pl

Tarkistus 263
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava yhä 
enemmän resursseja koulutusjärjestelmiin, 
joiden tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja Euroopan unionissa. 
Siten he voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan, esimerkiksi ottamalla 
käyttöön objektiivisiin kriteereihin 
perustuvia opetushenkilökunnan 
arviointijärjestelmiä, sellaisten 
perustaitojen hankkiminen, joita kaikki 
tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Kyseisiä taitoja 
tarvitaan erityisesti työllistyttäessä, 
lisäkoulutukseen hakeuduttaessa tai tieto-
ja viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
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houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi ja opettajien pätevyyttä 
olisi parannettava jatkuvilla ja 
järjestelmällisillä investoinneilla 
jatkokoulutukseen. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. it

Tarkistus 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi vältettävä 
budjettileikkauksia ja investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen ja 
arkioppiminen. Uudistuksilla olisi pyrittävä 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti 
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hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

työllistyttäessä, lisäkoulutukseen 
hakeuduttaessa tai tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä erityisesti 
ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan 
koulutukseen olisi yleisesti lisättävä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet koulunkäynnin 
keskeyttämisen estämiseksi, jotta 
työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten määrä vähenisi.

Or. en

Tarkistus 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen koulunkäynnin
keskeyttämisasteen vähentämisen 
10 prosenttiin vuoteen 2014 mennessä ja 
korkeakoulututkinnon tai vastaavan 
koulutuksen suorittaneiden 30–34-
vuotiaiden osuuden nostamisen 
40 prosenttiin vuoteen 2014 mennessä. On 
toteutettava asianmukaisia toimia sen 
varmistamiseksi, että keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä kaikki voivat osallistua 
yhteiskuntaan ja saavuttaa kansainvälisen 
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koulutusluokituksen (ISCED3) normin.

Or. en

Tarkistus 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen koulutuksen suorittaneiden osuus 
30–34-vuotiaiden ikäryhmässä nostetaan 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Or. de

Tarkistus 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2014 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 268
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

 Suuntaviiva 10: Sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja köyhyyden torjuminen

 Suuntaviiva 10: Sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja köyhyyden torjuminen
erityisesti työmarkkinoille integroimisen 
avulla

Or. en

Tarkistus 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 10: Sosiaalisen osallisuuden
edistäminen ja köyhyyden torjuminen

Suuntaviiva 10: Köyhyyden torjunta ja
sosiaalisen osallisuuden ja sosiaaliturvan 
edistäminen

Or. en

Tarkistus 270
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen kansallisen köyhyysrajan 
alapuolella elävien eurooppalaisten 
määrän vähentämisen 25 prosentilla, 
jolloin 20 miljoonaa ihmistä pääsisi 
köyhyydestä varsinkin työllisyys- ja 
koulutuspolitiikan toimenpiteillä.

Or. en
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Tarkistus 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan 
työllistymismahdollisuuksia, ja näissä 
toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 
sosiaalirahastoa. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi
panostettava muun muassa
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, 
että niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden tulisi tehostaa toimiaan 
köyhyyden ja myös työssäkäyvien 
köyhyyden poistamiseksi. Toimilla olisi 
edistettävä rajoittamatonta ja omaehtoista 
osallistumista politiikkaan sekä 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajennettava 
työllistymismahdollisuuksia. Tätä varten
olisi täysimääräisesti hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Toimissa olisi
keskityttävä siihen, että tasapuoliset 
mahdollisuudet samoin kuin
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuus
erityisesti terveydenhuollossa ja etenkin 
työnvälitykseen, sosiaalisiin kysymyksiin 
ja kotitalouksia lähellä olevilla aloilla 
säilytetään ja niitä toteutetaan.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön
aktiiviset ja tehokkaat toimet syrjinnän 
torjumiseksi. Jotta voidaan torjua 
sosiaalista syrjäytymistä, voimaannuttaa 
ihmisiä yhteiskunnassa ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät on 
määritettävä niin, että taataan köyhyyden 
estävät tulot ja perusterveydenhuolto, 
mikä luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
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sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat
yksinhuoltajaperheet, vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien tueksi.

toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat vähemmistöt, 
vammaiset henkilöt, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, maahanmuuttajat 
ja asunnottomat. Jäsenvaltioiden olisi 
sovittava EU:n laajuisesta sitoutumisesta 
asunnottomuuden poistamiseen 
vuoteen 2015 mennessä ja taattava, että 
ne kehittävät integroitua politiikkaa, jolla 
varmistetaan laadukas ja 
kohtuuhintainen asuminen sekä riittävä 
energiahuolto kaikille. Neuvoston olisi 
sovittava EU:n 
minimipalkkajärjestelmätavoitteesta ja 
maksuihin perustuvasta korvaavien 
tulojen järjestelmästä, josta annetaan 
toimeentulotukea, joka on suuruudeltaan 
vähintään 60 prosenttia 
keskivertotuloista, ja määritettävä myös 
aikataulu, jonka puitteissa kaikkien 
jäsenvaltioiden on saavutettava tämä 
tavoite. Euroopan unionin lapsiköyhyys 
huomioonottaen jäsenvaltioiden olisi 
sitouduttava vähentämään lapsiköyhyyttä 
50 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, ja 
tällöin olisi käytettävät vähennyksen 
mittaamiseen indikaattoreita, jotka eivät 
liity ainoastaan talouteen, ensimmäisenä 
askeleena lapsiköyhyyden poistamiseksi 
unionista. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseen olisi osoitettava riittävästi 
varoja. Se, että lapsesta tulee köyhyyden 
riskitekijä etenkin yksinhuoltajaperheissä, 
on ristiriidassa Euroopan unionin 
tavoitteiden kanssa. Näitä vanhempia on 
suojattava tällaiselta riskiltä tarjoamalla 
maksutonta lastenhoitoa, sosiaalista tukea 
sekä työvoimaviranomaisten räätälöityä 
tukea. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita, jotka koskevat
erilaisia sosiaalisia riskejä elämän 
aikana, erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.
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Or. de

Tarkistus 272
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia,
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös
tasapuolisten mahdollisuuksien
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 

Jäsenvaltioiden olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ponnisteltava köyhyyden, 
myös työssä käyvien henkilöiden 
köyhyyden, vähentämiseksi, edistettävä
täysipainoista osallistumista yhteiskunnan 
ja talouden toimintaan sekä laajennettava
työllistymismahdollisuuksia ja 
hyödynnettävä tällöin Euroopan 
sosiaalirahastoa. On varmistettava, että 
säilytetään tasapuolisten mahdollisuuksien
sekä kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuus
erityisesti terveydenhuollossa. Jotta 
voidaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, 
voimaannuttaa ihmisiä osallistumaan 
aktiivisesti yhteiskuntaan ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, on edelleen
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
aktiivisia yhteenkuuluvuutta koskevia 
politiikkoja. Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia ja työllistymisnäkymiä eri 
elämänvaiheissa, suojella heitä 
syrjäytymiseltä ja auttaa heitä, erityisesti 
kauimpana työmarkkinoista olevia 
henkilöitä, löytämään laadukkaan 
työpaikan. Siksi on aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan puitteissa luotava 
tehokkaita koulutusta ja työpaikkojen 
luomista koskevia toimintatapoja 
koulutuksen puutumisen takia 
työmarkkinoilta syrjäytyneitä varten.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on
samalla nykyaikaistettava, niin että niitä 
voidaan käyttää täysimääräisesti riittävän 
toimeentulotuen, sosiaaliseen elämään 
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sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

osallistumisen ja terveydenhuollon 
takaamiseksi, siten että säilytetään näiden
järjestelmien rahoituksen kestävyys. 
Etuusjärjestelmillä olisi taattava 
toimeentuloturva ammatinvaihtotilanteessa 
ja köyhyyden vähentäminen erityisesti 
ryhmissä, joissa sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suurin. Tällaisia ryhmiä ovat 
yksinhuoltajaperheet, vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltiot sitoutetaan 
erityisesti torjumaan asianmukaisilla 
toimilla lasten köyhyyttä, niin että 
köyhyys ei estä lasten henkilökohtaista 
kehitystä ja että he eivät ole 
huonommassa asemassa työelämään 
tullessaan siksi, että köyhyys on 
rajoittanut heidän kehitystään. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi ja pantava 
tehokkaasti täytäntöön hyväksytyt 
syrjinnän vastaiset toimet.

Or. en

Tarkistus 273
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Köyhyyden 
ehkäisemistä koskevien konkreettisten 
tavoitteiden määrittelemiseksi on 
täsmennettävä, miten köyhyyttä pitäisi 
"mitata". On tarkistettava 
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palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

standardimääritelmää, jonka mukaan 60 
prosenttia keskimääräisistä tuloista 
ansaitseva on "köyhä". Köyhyyttä ei voi 
määritellä tällaisella yksipuolisella 
osoittimella. Köyhyydellä on monia 
ulottuvuuksia, kuten se, onko henkilöllä 
oma asunto, varallisuutta, 
elinkustannuksia tai velkoja. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. Tässä 
yhteydessä unionin politiikan perustaksi 
on otettava sukupolvien ja eri kulttuurien 
välinen solidaarisuus. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on nykyaikaistettava sen 
varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää 
täysimääräisesti riittävän toimeentulotuen 
ja terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Sosiaaliturvajärjestelmien 
nykyaikaistamiseen kuuluvat myös 
tehokas valvonta ja pyrkimys kohti 
sosiaalista markkinataloutta.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
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maahanmuuttajat ja asunnottomat.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. nl

Tarkistus 274
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Jäsenvaltioiden 
olisi tässä yhteydessä kiinnitettävä 
erityistä huomiota työssäkäyvien köyhien 
yhä suurempaan ryhmään. Tätä varten 
olisi täysimääräisesti hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. Henkilöt, 
joilla on maahanmuuttajatausta, olisi 
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kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

integroitava entistä paremmin 
työmarkkinoille ja yhteiskuntaan, mikä 
tukisi muun muassa yhteiskunnan 
koheesiota. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on nykyaikaistettava sen 
varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää 
täysimääräisesti riittävän toimeentulotuen 
ja terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. de

Tarkistus 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
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suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. Tämän 
toimeentuloturvan parantamiseksi elämän 
eri vaiheissa jäsenvaltioiden olisi taattava 
riittävä vähimmäistoimeentulo, jonka taso 
olisi vähintäänkin köyhyysrajan 
yläpuolella ja joka noudattaisi eri 
käytänteitä, työehtosopimuksia ja 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein suojattomimpien 
tueksi.

Or. fr
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Tarkistus 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä ja auttaa 
heitä, erityisesti kauimpana 
työmarkkinoista olevia henkilöitä, 
löytämään laadukkaan työpaikan. Siksi 
tarvitaan jäsenvaltioiden eri käytäntöjen, 
kollektiivisten työehtosopimusten ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
vähimmäispalkkoja, jotka ovat 60 
prosenttia kansallisesta keskitulosta, sekä 
selviä tavoitteita köyhyyden, erityisesti 
lasten köyhyyden, vähentämiseksi ja 
konkreettisia ihmisarvoiseen työhön ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin liittyviä 
tavoitteita. 
Työttömyysvakuutusjärjestelmiä on 
kehitettävä 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

työllisyysvakuutusjärjestelmiksi, joilla 
turvataan työpaikka, uudelleenkoulutus 
tai yhteiskunnallisesti hyödyllinen 
toiminta kaikille työttöminä oleville.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. en

Tarkistus 277
Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
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palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että julkisten palvelujen antamat suulliset 
tai kirjalliset tiedot ovat selkeitä ja 
kattavia ja että asianosaiselle henkilölle 
ilmoitetaan peruste ja mahdollisuudet 
päätöksen uudelleenkäsittelyyn, jos jokin 
oikeus jätetään myöntämättä. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein suojattomimpien 
tueksi.

Or. fr
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Tarkistus 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, 
että niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi olisi keskityttävä edistämään 
täysipainoista osallistumista yhteiskunnan 
ja talouden toimintaan sekä laajentamaan 
työllistymismahdollisuuksia, ja näissä 
toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 
sosiaalirahastoa. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi 
panostettava muun muassa 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava, mukautettava uusiin, 
katkoja sisältäviin ja joustaviin työn 
muotoihin ja tuettava yleistä taattua 
vähimmäistuloa koskevilla järjestelyillä, 
joita olisi koordinoitava esimerkiksi 
Euroopan unionin puitedirektiivillä, jossa 
säädettäisiin hyväksymiskriteereistä, 
kelpoisuusvaatimuksista ja yhteisistä 
tukitoimenpiteistä, jotta niitä voidaan 
käyttää täysimääräisesti riittävän 
toimeentulotuen ja yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
koulutuksen, ensisijaisen saannin 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

takaamiseksi, mikä luo sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja 
työllistymismahdollisuuksia. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. it

Tarkistus 279
Siiri Oviir

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta on 
yhä keskeinen haaste. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi kaikille 
yhteiskuntaryhmille paikkakunnasta ja 
osaamistasosta riippumatta on luotava 
mahdollisuuksia osallistua tai palata 
työmarkkinoille. On ensiarvoisen tärkeää 
edistää tasapainoisesti ihmisten riittävää 
turvallisuuden tunnetta ja heidän työ- ja 
ansaintamotivaationsa säilymistä.
Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
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edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi. 

takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. et

Tarkistus 280
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös
tasapuolisten mahdollisuuksien
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 

Jäsenvaltioiden olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ponnisteltava köyhyyden, 
myös työssä käyvien henkilöiden 
köyhyyden, vähentämiseksi, edistettävä
täysipainoista osallistumista yhteiskunnan 
ja talouden toimintaan sekä laajennettava
työllistymismahdollisuuksia ja
hyödynnettävä tällöin kattavasti Euroopan 
sosiaalirahastoa. On varmistettava
tasapuolisten mahdollisuuksien sekä
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuus
erityisesti terveydenhuollossa.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
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asemassa olevien tueksi. innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. de

Tarkistus 281
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia 
yhdistettynä riittävään palkkaukseen, 
jolloin työntekijälle taataan 
itsemääräämisoikeus, ja näissä toimissa 
olisi hyödynnettävä Euroopan 
rakennerahastoja. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi 
panostettava muun muassa 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla erityisesti terveydenhuollossa siten, 
että myös haavoittuvimmassa ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien mahdollisuudet päästä 
osallisiksi niistä varmistetaan. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava, jotta varmistetaan, että 
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toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. el

Tarkistus 282
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia,
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös
tasapuolisten mahdollisuuksien
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 

Jäsenvaltioiden olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ponnisteltava köyhyyden, 
myös työssä käyvien henkilöiden 
köyhyyden, vähentämiseksi, edistettävä
täysipainoista osallistumista yhteiskunnan 
ja talouden toimintaan sekä laajennettava
työllistymismahdollisuuksia ja 
hyödynnettävä tällöin Euroopan 
sosiaalirahastoa. On varmistettava, että 
parannetaan tasapuolisten 
mahdollisuuksien sekä kohtuuhintaisten, 
kestävien ja korkealaatuisten palvelujen ja 
julkisten palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuutta
erityisesti terveydenhuollossa. Jotta 
voidaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, 
voimaannuttaa ihmisiä osallistumaan 
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syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

aktiivisesti yhteiskuntaan ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, on edelleen
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
aktiivisia yhteenkuuluvuutta koskevia 
politiikkoja. Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia ja työllistymisnäkymiä eri 
elämänvaiheissa, suojella heitä 
syrjäytymiseltä ja auttaa heitä, erityisesti 
kauimpana työmarkkinoista olevia 
henkilöitä, löytämään laadukkaan 
työpaikan. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on samalla
nykyaikaistettava, niin että niitä voidaan 
käyttää täysimääräisesti riittävän 
toimeentulotuen, sosiaaliseen elämään 
osallistumisen ja terveydenhuollon 
takaamiseksi, siten että säilytetään näiden
järjestelmien rahoituksen kestävyys. 
Etuusjärjestelmillä olisi taattava 
toimeentuloturva ammatinvaihtotilanteessa 
ja köyhyyden vähentäminen erityisesti 
ryhmissä, joissa sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suurin. Tällaisia ryhmiä ovat 
yksinhuoltajaperheet, vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltioiden on 
sitouduttava erityisesti torjumaan 
asianmukaisilla toimilla lasten köyhyyttä, 
niin että köyhyys ei estä lasten 
henkilökohtaista kehitystä ja että he eivät 
ole huonommassa asemassa työelämään 
tullessaan siksi, että köyhyys on 
rajoittanut heidän kehitystään. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi ja pantava 
tehokkaasti täytäntöön hyväksytyt 
syrjinnän vastaiset toimet.

Or. en
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Tarkistus 283
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia 
siten, että parannetaan sosiaalisen 
suojelun tukiverkkoa tehostamalla 
passiivisia työllisyyspolitiikkoja, ja näissä 
toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 
sosiaalirahastoa. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi 
panostettava muun muassa 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava, jotta varmistetaan, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. el

Tarkistus 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. On erityisen 
tärkeää varmistaa vähäosaisten perheiden 
lasten yhtäläinen pääsy koulutukseen ja 
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niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

yhtäläiset mahdollisuudet ja näin suojella 
heitä syrjäytymiseltä aikuisiässä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. pl

Tarkistus 285
Olle Ludvigsson

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
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avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi. Julkisen talouden 
kestävyyttä vahvistaessaan jäsenvaltioiden 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota
positiivisiin vaikutuksiin, joita sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden parannuksilla on 
kansallisiin budjetteihin. Köyhyyden 
vähentyminen ja tehostettu osallistuminen 
johtavat sosiaalikulujen supistumiseen ja 
verotulojen kasvuun.

Or. en



AM\820832FI.doc 215/222 PE442.935v01-00

FI

Tarkistus 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään ihmisarvoisia työ- ja 
elinolosuhteita, täysipainoista 
osallistumista yhteiskunnan ja talouden 
toimintaan sekä laajentamaan 
työllistymismahdollisuuksia, ja näissä 
toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 
sosiaalirahastoa. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi 
panostettava muun muassa 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti sosiaalisella ja 
työllisyyden, terveydenhuollon ja 
asumisen alalla. Jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön tehokkaat toimet 
syrjinnän torjumiseksi. Jotta voidaan torjua 
sosiaalista syrjäytymistä, voimaannuttaa 
ihmisiä ja edistää osallistumista 
työmarkkinoille, olisi vahvistettava 
sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä 
oppimista ja aktiivisia yhteenkuuluvuutta 
koskevia politiikkoja. Näin ihmisille 
voidaan tarjota mahdollisuuksia eri 
elämänvaiheissa ja suojella heitä 
syrjäytymiseltä. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on nykyaikaistettava sen 
varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää 
täysimääräisesti riittävän toimeentulotuen 
ja terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, maahanmuuttajat,
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien tueksi.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava työn 
laatua koskevat korkeat 
vähimmäisnormit, jotta voidaan poistaa 
köyhyys työttömien keskuudesta.

Or. en

Tarkistus 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa.
Omavaraisuusasteen laskemisessa on 
noudatettava periaatetta, jonka mukaan 
kotitalouksien vakauttaminen ei estä 
käyttämästä Euroopan sosiaalirahaston 
varoja. Myös tasapuolisten 
mahdollisuuksien takaamiseen olisi 
panostettava muun muassa 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
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mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä.
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. en

Tarkistus 288
Elizabeth Lynne

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
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takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi ja pantava 
tehokkaasti täytäntöön syrjinnän vastaiset 
säädökset.

Or. en
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Tarkistus 289
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia ottaen huomioon heidän 
erilaiset tarpeensa ja vastuunsa eri 
elämänvaiheissa ja suojella heitä 
syrjäytymiseltä. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on nykyaikaistettava sen 
varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää 
täysimääräisesti riittävän toimeentulotuen 
ja terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 
toimeentuloturvan takaamiseen 
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

Or. en

Tarkistus 290
Jutta Steinruck

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sosiaalijärjestelmiä ei saa rajoittaa 
yksinomaan köyhyyden estämiseen. 
Niiden on säilytettävä kykynsä tarjota 
sosiaaliturvaa, osallisuutta ja tukea.
Henkilöille, jotka eivät kykene 
osallistumaan työmarkkinoille omin avuin 
olisi varmistettava osallisuuden 
tukemiseen tarvittavia sosiaalipalveluja ja 
siten autettava poistamaan köyhyyttä 
samalla kun varmistetaan riittävät 
vähimmäistulot.

Or. en

Tarkistus 291
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sosiaalisen suojelun järjestelmiä, mukaan 
lukien eläke- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiä, olisi 
vahvistettava ja nykyaikaistettava 
varmistaen niiden sosiaalinen riittävyys, 
rahoituksen kestävyys ja kyky vastata 
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muuttuviin tarpeisiin. Siten jokaiselle 
Euroopassa asuvalle voidaan tarjota 
riittävä suoja sosiaalisia uhkia, kuten 
terveysongelmia, työttömyyttä ja köyhyyttä 
vastaan.
Jäsenvaltioiden olisi parannettava 
sosiaalista suojaa lyhytkestoisissa 
työsopimuksissa, jotka koskevat erityisesti 
naisia.

Or. en

Tarkistus 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan kansallisten 
köyhyysrajojen alapuolella elävien 
eurooppalaisten määrää vähennetään 25 
prosenttia, jolloin 20 miljoonaa ihmistä 
pääsisi köyhyydestä. Jäsenvaltiot asettavat 
kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

EU:n yleistavoitteen mukaan köyhyys on 
poistettava, ja ensivaiheessa Euroopan 
unionissa kansallisten köyhyysrajojen 
alapuolella elävien eurooppalaisten määrää 
vähennetään 50 vuoteen 2015 mennessä.

Or. de

Tarkistus 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä tavoitteet 
työssäkäyvien köyhien ja erittäin alhaista 
palkkaa saavien työntekijöiden 
lukumäärän vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviivaa 10 on pidettävä 
ensimmäisenä askeleena kohti sosiaalista 
osallisuutta koskevaa tulevaa 
suuntaviivaa ja kohti perussopimuksen 
laajentamista uusilla taloutta, työllisyyttä 
ja sosiaaliturvaa koskevilla laajoilla 
suuntaviivoilla.

Or. en


