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Tarkistus 1
David Casa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2010 
tehdyn komission ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoista –
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen II osa (KOM(2010)0193) 
sekä asiasta 8. syyskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman1,
_____________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0309.

Or. en

Tarkistus 2
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että talouspolitiikan 
koordinoinnin ja ohjauksen tehostamisesta 
on tullut välttämätön edellytys kestävälle ja 
työllisyyttä lisäävälle kasvulle EU:ssa,

A. ottaa huomioon, että talouspolitiikan 
koordinoinnin ja ohjauksen tehostamisesta 
on tullut välttämätön edellytys kestävälle ja 
työllisyyttä lisäävälle kasvulle EU:ssa sekä 
sosiaalisen koheesion varmistamiselle,

Or. it

Tarkistus 3
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
työllisyyspolitiikalla on keskeinen osuus 
kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä sekä 
makrotalouden epävakaisuuden 
ehkäisemisessä,

B. ottaa huomioon, että 
työllisyyspolitiikalla on keskeinen osuus 
kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä
Euroopan sosiaalisessa 
markkinataloudessa, sillä se ehkäisee 
makrotalouden epävakaisuutta ja 
varmistaa sosiaalisen osallisuuden sekä 
tulojen uudelleenjaon,

Or. it

Tarkistus 4
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. katsoo, että eurooppalainen 
yhteiskuntamalli on etu 
maailmanlaajuisessa kilpailussa ja sitä 
haurastuttavat jäsenvaltioiden väliset erot 
taloudellisessa kilpailukyvyssä,

Or. fr

Tarkistus 5
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. katsoo vaarana olevan, että julkisen 
talouden vakauttaminen tapahtuu 
julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan 
kustannuksella,

Or. fr
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Tarkistus 6
David Casa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. Perustetaan kahdesta pilarista 
(talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka) 
koostuva, SEUT:n 121 ja 148 artiklaan 
perustuva valvontakehys.

1. Perustetaan kahdesta pilarista 
(talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka) 
koostuva, SEUT:n 121 ja 148 artiklaan 
perustuva moitteeton ja avoin 
valvontakehys. Tarkistettuun ja 
lujitettuun Euroopan työllisyysstrategiaan 
kuuluvan työllisyyspilarin yhteydessä 
kyseisen kehyksen perusteella olisi voitava 
arvioida työllisyyspolitiikkojen 
soveltuvuutta työllisyyspolitiikan 
suuntaviivojen pohjalta, jotta voitaisiin 
eurooppalainen ulottuvuus ja 
heijastusvaikutukset huomioon ottaen 
antaa aitoja ohjeita, joita voidaan sen 
jälkeen soveltaa kansallisessa politiikassa. 
Lisäksi olisi annettava ajoissa 
ennaltaehkäiseviä suosituksia, jotta 
voidaan puuttua jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen ja työmarkkinoiden 
merkittävimpiin heikkouksiin ja 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 7
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. Vahvistetaan tulostaulussa 
työllisyystavoitteita, erityisesti nuorten 
työllisyysastetta koskevia tavoitteita, sekä 
köyhyyden vähentämistä koskevia 
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tavoitteita, sillä tavoitetta ei saavuteta 
siten, että työllisyystilanne vain otetaan 
huomioon. Valvotaan tapaa, jolla näihin 
tavoitteisiin pyritään.

Or. fr

Tarkistus 8
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. Varmistetaan kansallisten 
lähentymisohjelmien, Eurooppa 2020 
-strategian ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivojen sekä 
kansallisten uudistusohjelmien parempi 
koordinointi.

Or. en

Tarkistus 9
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Vahvistetaan työllisyyskomitean roolia 
SEUT:n 150 artiklan mukaisesti rajat 
ylittävissä työllisyyttä koskevissa 
kysymyksissä.

2. Vahvistetaan työllisyyskomitean roolia 
SEUT:n 150 artiklan mukaisesti erityisesti 
rajat ylittävissä työllisyyttä koskevissa 
kysymyksissä, samoin kuin sosiaalisen 
suojelun komitean roolia SEUT:n 
160 artiklan mukaisesti. 

Or. fr
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Tarkistus 10
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. Vahvistetaan samalla yhdennetyllä 
tavalla Eurooppa 2020 -strategian sekä 
vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä 
toteutettavien ohjelmien tavoitteet ja 
ilmoitetaan, miten ne on pantava 
täytäntöön, jotta etenkin työllisyyttä, 
sosiaalista osallisuutta, kasvua ja 
kilpailukykyä koskevat tavoitteet 
saavutetaan, ja mitkä ovat keskipitkän 
aikavälin rahoitusvälineet, kun 
tavoitteena on talouden vakauttaminen 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Or. it

Tarkistus 11
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
sekä yleisemmin sosiaaliturvaa koskevat 
uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa. Otetaan yhteisiä 
toimia toteutettaessa huomioon 
työllisyystilanne, mikä merkitsee sitä, että 
mitään sääntöjä ei saa määrätä, ennen 
kuin on ensin arvioitu, miten ne 
vaikuttavat työllisyyteen ja sosiaaliturvaan 
jäsenvaltioissa.

Or. fr
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Tarkistus 12
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä, terveydenhuoltoa, 
tukia, koulutusta ja tutkimusta koskevat 
uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

Or. it

Tarkistus 13
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa ja arvioidaan 
myös näiden uudistusten sosiaalista 
vaikutusta erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin ja 
sosiaaliturvaan niin, että kiinnitetään 
huomiota yhtä lailla sekä kestävyyteen 
että soveltuvuuteen.

Or. el
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Tarkistus 14
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä, terveydenhuoltoa ja 
sosiaaliturvaa koskevat uudistukset 
kaikissa talousarviota koskevissa 
arvioinneissa.

Or. en

Tarkistus 15
David Casa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toteuttamat rakenneuudistukset ja 
erityisesti eläkkeitä ja terveydenhuoltoa 
koskevat uudistukset kaikissa talousarviota 
koskevissa arvioinneissa.

3. Otetaan nimenomaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden toteuttamat 
rakenneuudistukset ja erityisesti eläkkeitä 
ja terveydenhuoltoa koskevat uudistukset, 
joilla pyritään vastaamaan 
väestörakenteen kehitykseen ja 
edistämään julkisen talouden kestävyyttä, 
kaikissa talousarviota koskevissa 
arvioinneissa.

Or. en

Tarkistus 16
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Käytetään Lissabonin sopimuksen 
horisontaalista sosiaalilauseketta siten, 
että uusia EU:n toimintalinjoja 
suunniteltaessa otetaan huomioon 
sosiaaliset oikeudet ja sosiaaliset 
tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 17
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Varmistetaan, että eurooppalainen 
ohjausjakso mahdollistaa kaikkien 
asianosaisten todellisen ja oikea-aikaisen 
osallistumisen.

4. Varmistetaan, että eurooppalainen 
ohjausjakso mahdollistaa kaikkien 
asianosaisten, erityisesti kansallisten 
parlamenttien ja paikallis- tai 
alueviranomaisten, Euroopan 
parlamentin, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien,
todellisen ja oikea-aikaisen osallistumisen.

Or. fr

Tarkistus 18
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Varmistetaan, että eurooppalainen 
ohjausjakso mahdollistaa kaikkien
asianosaisten todellisen ja oikea-aikaisen 
osallistumisen.

4. Varmistetaan, että eurooppalainen 
ohjausjakso mahdollistaa kaikkien
asianosaisten, erityisesti kansallisten 
parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten,
todellisen ja oikea-aikaisen osallistumisen
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jäsennettyyn työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun.

Or. it

Tarkistus 19
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. Perustetaan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä etenkin 
euroalueella makrotaloudellinen 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
koskeva järjestelmä, johon osallistuvat 
ammattiliittojen, yritysmaailman, 
Euroopan keskuspankin, Euroopan 
parlamentin, komission ja neuvoston 
edustajat.

Or. it

Tarkistus 20
David Casa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Luodaan edellytykset sille, että 
Euroopan parlamentti voi osallistua 
asianmukaisesti talous- ja 
työllisyyspolitiikan valvontajaksoon.

5. Luodaan edellytykset sille, että 
Euroopan parlamentti voi osallistua 
asianmukaisesti talous- ja 
työllisyyspolitiikan valvontajaksoon. Tässä 
yhteydessä yhdennettyjen suuntaviivojen, 
erityisesti työllisyyspolitiikan 
suuntaviivojen, aikataulu ja 
hyväksyminen olisi suunniteltava siten, 
että jää riittävästi aikaa kuulla Euroopan 
parlamenttia SEUT:n 148 artiklan 
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2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 21
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Luodaan edellytykset sille, että 
Euroopan parlamentti voi osallistua 
asianmukaisesti talous- ja 
työllisyyspolitiikan valvontajaksoon.

5. Luodaan edellytykset sille, että 
Euroopan parlamentti voi osallistua 
asianmukaisesti talous- ja 
työllisyyspolitiikan valvontajaksoon sekä 
kyseisten politiikkojen sosiaalisen 
vaikutuksen arviointiin.

Or. el

Tarkistus 22
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja.

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja. Luodaan korkean tason 
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 
komissio ja jonka tehtäväksi annetaan 
kehittää strateginen ja pragmaattinen 
lähestymistapa, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan säännöt 
sosiaalipetosten eli sellaisen 
vapaaehtoisen toiminnan torjumiseksi, 
jolla pyritään saavuttamaan 
perusteettomia etuja ja välttymään lain 
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täytäntöönpanolta.

Or. fr

Tarkistus 23
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja.

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja. Näitä ovat
i) erilaiset täydentävät ympäristöä 
koskevat ja sosiaaliset indikaattorit; 
ii) tulojen ja vaurauden jakautumista sekä 
köyhyyttä ja sosiaalista epätasa-
arvoisuutta koskevat tiedot ja 
indikaattorit;
iii) eurooppalainen kestävän kehityksen 
tulostaulu.

Or. it

Tarkistus 24
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja.

6. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin EU:n 
yleistavoitteisiin perustuvien 
työllisyyssuuntaviivojen seuranta- ja 
arviointikehys, johon liitetään 
asianmukaisia osatavoitteita, indikaattoreja 
ja tulostauluja ja jossa otetaan huomioon 
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kunkin jäsenvaltion erityispiirteet maiden 
erilaisten lähtötilanteiden mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 25
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. Koordinoidaan palkkapolitiikkoja 
EU:n tasolla niin, että kukin yksittäinen 
jäsenvaltio varmistaa riittävän ja 
yhdenmukaisen suojan inflaatiota vastaan 
ja palkankorotukset sidotaan 
tuottavuuteen.

Or. it

Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. Otetaan käyttöön järkevä ja avoin 
kehys, jolla seurataan ja valvotaan 
jäsenvaltioiden toimien kehitystä 
kilpailukyvyn ja uusien pysyvien 
laadukkaiden työpaikkojen luomisen 
vauhdittamiseksi.

Or. el
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Tarkistus 27
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. Kansalliset työllisyyspolitiikat sekä 
köyhyyden torjuntaa koskeva tavoite 
sisällytetään tulostauluun, ja niille 
tehdään neuvoston (työllisyys, 
sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-
asiat) asiaa käsittelevien yksiköiden, 
esimerkiksi työllisyyskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean, suorittama 
arviointi. 

Or. fr

Tarkistus 28
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. Pyydetään työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostoa sekä talous- ja 
rahoitusasioiden neuvostoa ja niiden 
asiaa käsitteleviä työryhmiä lujittamaan 
yhteistyötään, erityisesti järjestämään 
yhteisiä kokouksia kahdesti vuodessa, 
jotta voidaan seurata politiikkojen 
huomioon ottamista käytännössä.

Or. fr
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Tarkistus 29
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. Täydennetään tulostaulua 
vaihtoehtoisilla indikaattoreilla, jotta 
voidaan määritellä kasvu ja arvioida, 
täyttääkö se Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut tavoitteet.

Or. fr

Tarkistus 30
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä 
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

7. Pannaan täytäntöön tehokas
seuraamusjärjestelmä, johon sisältyy 
rakenne-, maaseutu- ja 
koheesiorahastoista myönnettyjen EU:n 
varojen jäädyttämisen tai sakkomaksujen 
kaltaisia toimia. Jäsenvaltioiden, joille 
näitä seuraamuksia määrätään, on 
korvattava jäädytetyt varat itse, jotta 
lopullisille edunsaajille ei synny 
vahinkoa.

Or. de

Tarkistus 31
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä 
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

7. Pannaan täytäntöön
kannustinjärjestelmä sekä
seuraamusjärjestelmä, joka ei vaaranna 
kaikkien jäsenvaltioiden demokraattista 
osallistumista päätöksentekoon ja johon ei 
sisällytetä budjettikohtia, joiden 
tarkoituksena on työntekijöiden 
työskentelyehtojen ja sosiaaliturvan 
parantaminen (erityisesti Euroopan 
sosiaalirahasto ESR ja globalisaatiorahasto 
EGR).

Or. fr

Tarkistus 32
David Casa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, jossa hyödynnetään 
EU:n talousarviota täydentävänä 
vipuvoimana keskeisten 
makrotaloudellisten ehtojen 
noudattamisen varmistamiseksi. 
Kyseiseen seuraamusjärjestelmään ei 
kuitenkaan saisi sisällyttää budjettikohtia, 
joiden tarkoituksena on työntekijöiden 
työskentelyehtojen ja sosiaaliturvan 
parantaminen (erityisesti Euroopan 
sosiaalirahasto ESR ja globalisaatiorahasto 
EGR). Lisäksi seuraamusjärjestelmässä 
olisi tehtävä selkeä ero kansallisiin 
talousarvioihin osoitettavien 
määrärahojen ja sellaisten määrärahojen 
välillä, jotka kohdistetaan yksittäisille 
työntekijöille ja kansalaisille.

Or. en
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Tarkistus 33
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

7. Punnitaan tarkkaan, mitä sosiaalisia 
seurauksia aiheutuu sellaisen 
seuraamusjärjestelmän 
täytäntöönpanosta, joka sisältäisi
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

Or. en

Tarkistus 34
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä 
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden työskentelyehtojen ja 
sosiaaliturvan parantaminen (erityisesti 
Euroopan sosiaalirahasto ESR ja 
globalisaatiorahasto EGR).

7. Pannaan täytäntöön 
seuraamusjärjestelmä, johon ei sisällytetä 
budjettikohtia, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden pätevyyden ja 
työskentelyehtojen ja sosiaaliturvan 
parantaminen (erityisesti Euroopan 
sosiaalirahasto ESR ja globalisaatiorahasto 
EGR sekä Erasmus- ja Leonardo-
ohjelmien kaltaiset koulutus- ja vaihto-
ohjelmat, joilla on tärkeä asema 
pätevyyden parantamisessa ja 
liikkuvuuden lisäämisessä).

Or. en
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Tarkistus 35
Sven Giegold

Lausuntoluonnos
Alaotsikko (uusi) ja 7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

EU:n budjetti-, rahoitus- ja 
finanssipolitiikan tarkastelu
7 a. Ottaen huomioon, että yhteistyö 
veroasioissa on taloushallinnon 
kulmakivi, perustetaan verotuspolitiikkaa 
käsittelevä korkean tason työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii komissio ja jonka 
tehtäväksi annetaan laatia strateginen ja 
pragmaattinen lähestymistapa unionin 
verotuspolitiikkaa koskeviin aiheisiin ja 
kiinnittää siinä yhteydessä erityistä 
huomiota veropetosten torjuntaan. 
Elvytetään yritysverotuksen 
käytännesäännöt niin, että samalla 
käytetään entistä enemmän valtiontukeen 
liittyviä menettelyjä, joilla vastustetaan 
epäoikeudenmukaista verokilpailua ja 
hyväksytään laajennettu säästöjen 
verotusta koskeva direktiivi, jossa 
pääsääntönä on automaattinen tietojen 
vaihto. Laajennetaan ja syvennetään 
ympäristöverotusta. Helpotetaan yhteisen 
yhtenäistetyn yhtiöveropohjan 
hyväksymistä samalla, kun pyritään 
vähimmäisverokantoihin sekä kasvua 
lisääviin verouudistuksiin ja otetaan 
EU:n tasolla käyttöön pääomasiirtojen 
transaktiovero.

Or. en

Tarkistus 36
Sven Giegold

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, 
joilla edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja. Tällaisia 
toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
David Casa

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja. Tällaisia 
toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla.

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja ja ehkäistään 
rahoitusalalla, erityisesti pankeissa ja 
joissakin pörssiyhtiöissä, harjoitettuja 
käytäntöjä, jotka ovat johtaneet 
kohtuuttoman korkeisiin palkkoihin ja 
palkkioihin ja jotka perustuvat lyhyen 
aikavälin voittojen varmistamiseen siten, 
että luodaan suuririskisiä 
liiketoimintamalleja, jotka koituvat 
haitaksi työntekijöille ja säästäjille sekä 
Euroopan markkinoiden 
rahoitusvakaudelle. Tällaisia toimia olisi 
toteutettava koko rahoitusalalla.

Or. en
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Tarkistus 38
Pervenche Berès, Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja. Tällaisia 
toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla.

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään pitkän aikavälin 
sijoituspolitiikkaa ja järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomista kuin 
lyhyellä aikavälillä saatavia voittoja.
Tällaisia toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla.

Or. fr

Tarkistus 39
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja. Tällaisia 
toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla.

8. Kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla 
edistetään järkevää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja joissa painotetaan 
pikemminkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa kestävää kasvua kuin lyhyellä 
aikavälillä saatavia voittoja. Tällaisia 
toimia olisi toteutettava koko 
rahoitusalalla. Lujitetaan oikeudellisia 
keinoja, jotka mahdollistavat 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
kehittämisen yrityksissä, erityisesti 
työntekijöiden edustajien kanssa, jotta 
työntekijöillä olisi käytössään täydelliset 
tiedot erityisesti rahoituksesta ja tehdyt 
päätökset olisivat yhdenmukaisia.

Or. fr
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Tarkistus 40
David Casa

Lausuntoluonnos
Alaotsikko (uusi) ja 8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

EU:n tilastojen luotettavuuden 
parantaminen
8 a. Varmistetaan saatavuus EU:n tasolla 
ja lisätään työllisyystilannetta ja 
sosiaalista tilannetta koskevien tilastojen 
sekä ehdotetun hallintorakenteen 
kannalta merkityksellisten tietojen oikea-
aikaisuutta.

Or. en


