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Tarkistus 1
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on 
tehtävä korjauksia, jotta yleistä 
taloudellista etua koskeville palveluille 
saadaan kehys, joka takaa yleisen 
saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

1. katsoo, että sisämarkkinoiden on
tarjottava yleistä taloudellista etua
koskevia palveluja kehyksessä, joka takaa 
yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden;

Or. en

Tarkistus 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on 
tehtävä korjauksia, jotta yleistä 
taloudellista etua koskeville palveluille 
saadaan kehys, joka takaa yleisen 
saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yleiset taloudellista 
etua koskevat palvelut voidaan helposti 
hoitaa asianmukaisella tasolla, että niiden 
osalta noudatetaan selviä 
rahoitussääntöjä, että ne ovat 
mahdollisimman laadukkaita ja että 
palvelut ovat kaikkien saatavilla; 
korostaa, kuinka tärkeää on kehittää 
infrastruktuureja suurille 
verkkotoimialoille, joihin kuuluvat muun 
muassa energia, kuljetuspalvelut ja 
sähköinen viestintä;

Or. en
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Tarkistus 3
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua 
koskeville palveluille saadaan kehys, joka 
takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua
koskeville palveluille saadaan kehys, joka 
takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta nro 25 riittävänä, koska 
kansalaiset ja yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen sidosryhmät eivät 
halua jälleen yhtä tiedonantoa vaan 
konkreettisia toimia; pitää valitettavana, 
että ehdotuksessa ei viitata 
säädösehdotuksiin paitsi 
käyttöoikeussopimusten ja julkisten 
hankintojen yhteydessä; katsoo, että hyvin 
toimivat markkinat edellyttävät EU:n 
laajuisia julkisia palveluja esimerkiksi 
rataverkon ja laajakaistan osalta;

Or. en

Tarkistus 4
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua 
koskeville palveluille saadaan kehys, joka 
takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua
koskeville palveluille saadaan kehys, joka 
takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä; pyytää 
komissiota varmistamaan, että kansalaiset 
kaikkialla EU:ssa voivat hyötyä 
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laadukkaista yleishyödyllisistä 
palveluista; toteaa, että sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettia koskevaan 
aloitteeseen sisältyy sitoumus esittää 
vuonna 2011 toimenpiteitä, jotka liittyvät 
yleishyödyllisiin palveluihin; toivoo, että 
kyseiset ehdotukset kuvastavat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklan ja sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o 26 määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua 
koskeville palveluille saadaan kehys, joka 
takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission 
ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, 
että siinä viitataan säädösehdotuksiin 
ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja 
julkisten hankintojen yhteydessä;

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä 
korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua
koskeville palveluille varmistetaan kehys, 
joka takaa yleisen saatavuuden, 
laadukkuuden ja kohtuuhintaisuuden; ei 
pidä komission ehdotusta riittävänä ja pitää 
valitettavana, että siinä viitataan 
säädösehdotuksiin ainoastaan 
käyttöoikeussopimusten ja julkisten 
hankintojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 6
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että unionin kansalaiset eivät 
vielä ole täysipainoisesti hyödyntäneet 
sisämarkkinoiden mahdollisuuksia 
monilla aloilla, mukaan lukien 
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henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus, ja että tarvitaan uusia 
kannustimia etenkin työvoiman 
tehokkaan liikkuvuuden takaamiseksi 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 7
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että sisämarkkinoissa 
eurooppalaisille on ensisijaisesti kyse 
työpaikoista ja uusien työpaikkojen 
luomisesta ja että on olennaisen tärkeää 
luoda ympäristö, jossa yritykset ja 
kansalaiset voivat täysin hyödyntää 
oikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 8
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että sisämarkkinoilla on 
suuria mahdollisuuksia tarjottavanaan 
työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn 
kannalta ja että niiden hyödyntämiseksi 
täysimittaisesti on otettava käyttöön 
voimakkaita rakenteellisia toimia;

Or. en
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Tarkistus 9
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että koulutus ja 
ammattipätevyys ovat elintärkeitä 
perustekijöitä työpaikkojen ja sosiaalisen 
integroitumisen kannalta ja näin ollen 
myös sisämarkkinoiden onnistumisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 10
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa, että "Euroopan kansalaiset 
sisämarkkinoiden keskiöön" jää 
toiveajatteluksi, jos se on vain välineitä 
koskeva strategia ihmisten 
vakuuttamiseksi siitä, että sisämarkkinat 
ovat hyväksi heille; katsoo, että 
yhteisvastuullisuuteen perustuvan 
eurooppalaisen mallin säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi on toteutettava 
määrätietoisempia toimia;

Or. en

Tarkistus 11
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi) 



PE456.899v01-00 8/44 AM\854931FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa yleisten taloudellista etua 
koskevien palvelujen ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen merkitystä saatettaessa 
yhteen kansalaisia ja 
paikallisviranomaisia sisämarkkinoilla, ja 
pahoittelee selkeyden puutetta, mitä tulee 
toimenpiteisiin, joita on suunniteltu 
yleishyödyllisten palvelujen suhteen; 
painottaa lisäksi, että paikalliset 
viranomaiset ovat huolissaan 
oikeudellisesta epävarmuudesta, jonka 
vallitessa he joutuvat huolehtimaan 
yleistä taloudellista etua koskevista 
palveluista ja yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista, joista he ovat 
vastuussa;

Or. en

Tarkistus 12
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 g kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 g. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa kehotetaan Euroopan 
parlamenttia ja neuvostoa määrittelemään 
asetuksella periaatteet ja edellytykset 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja varten sen julkisen palvelun 
tehtävän täyttämiseksi; pyytää tämän 
vuoksi komissiota tekemään asiasta 
aloitteita;

Or. en
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Tarkistus 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on pettynyt siihen, että 
sosiaalipalveluista ei ole annettu lainkaan 
ehdotuksia; katsoo, että nämä ehdotukset 
jäävät kauaksi José Manuel Barroson 
lupaamasta laatukehyksestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on pettynyt siihen, että 
sosiaalipalveluista ei ole annettu lainkaan 
ehdotuksia; katsoo, että nämä ehdotukset 
jäävät kauaksi José Manuel Barroson 
lupaamasta laatukehyksestä;

2. on pettynyt siihen, että 
sosiaalipalveluista ei ole annettu lainkaan 
ehdotuksia; katsoo, että nämä ehdotukset 
jäävät kauaksi José Manuel Barroson 
lupaamasta laatukehyksestä; kehottaa 
komissiota kiireellisesti esittämään sekä 
laatukehyksen että sitä koskevat 
ehdotukset;

Or. en

Tarkistus 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on pettynyt siihen, että 
sosiaalipalveluista ei ole annettu lainkaan 
ehdotuksia; katsoo, että nämä ehdotukset 

2. on pettynyt siihen, että laadukkaista
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista ei ole 
annettu lainkaan ehdotuksia; katsoo, että 
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jäävät kauaksi José Manuel Barroson 
lupaamasta laatukehyksestä;

nämä ehdotukset jäävät kauaksi José 
Manuel Barroson lupaamasta 
laatukehyksestä;

Or. en

Tarkistus 16
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan 
toissijaisuusperiaatetta ja paikallisen 
itsehallinnon periaatetta ja rajataan 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan 
toissijaisuusperiaatetta ja paikallisen 
itsehallinnon periaatetta ja rajataan 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle;

3. kehottaa komissiota helpottamaan EU:n 
sääntöjen soveltamista selventämällä 
perusteita, jotka koskevat yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille myönnettävien 
valtiontukien ja julkisten hankintojen 
yhteensopivuutta sisämarkkinoilla;
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Or. en

Tarkistus 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut markkinasääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle;

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
14 artiklaan ja pöytäkirjaan n:o 26 
perustuvia ja perusoikeuskirjan mukaisia 
selkeitä lainsäädäntöehdotuksia, joissa 
noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, 
sellaisena kuin se on määritelty 
perussopimuksissa, ja joilla estetään, että 
EU ottaa käyttöön markkinasääntöjä, 
joilla asetetaan esteitä jäsenvaltioiden 
viranomaisten, etenkin paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten, 
valtaoikeuksille tarjottaessa 
yleishyödyllisiä palveluja, sekä erityisesti 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla 
puolustetaan niiden tehtävää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 19
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut markkinasääntöjen soveltamisalan 

3. kehottaa komissiota ottamaan 
kiireellisesti käyttöön selkeää 
lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleishyödylliset sosiaalipalvelut
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ulkopuolelle; markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle; viittaa pitkään jatkuneeseen 
sidosryhmien vuoropuheluun asiasta ja 
kehottaa komissiota lopulta ryhtymään 
toimiin;

Or. en

Tarkistus 20
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta, lujitetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle;

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut
perusoikeuksien eikä talousnäkymien 
pohjalta ja varmistetaan näin 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yleinen saatavuus kaikille unionin 
kansalaisille ja taataan niiden korkea 
laatu, lujitetaan toissijaisuusperiaatetta ja 
paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleishyödylliset palvelut
markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 21
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota kannustamaan ja 
tukemaan yhteisötalouden yrityksiä niiden 
tarjotessa yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja;

Or. en
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Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota turvaamaan 
toissijaisuusperiaatteen ja olemaan 
ehdottamatta käyttöoikeuksia koskevaa 
direktiiviä ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden väliset merkittävät 
kulttuurierot tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 23
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä;
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pyytää komissiota varmistamaan 
ehdotuksen nro 29 mukaisesti, että 
kaikessa sisämarkkinalainsäädännössä 
otetaan huomioon perusoikeudet ja niiden 
asianmukainen soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pyytää noudattamaan kaikissa 
lainsäädäntöehdotuksissa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklaa, etenkin mitä tulee korkean 
työllisyyden tason edistämiseen, riittävän 
sosiaaliturvan takaamiseen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaan sekä unionin 
tavoitteisiin kasvun ja työllisyyden alalla;

Or. en

Tarkistus 25
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä;
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt eivät ole 
perusoikeuksien vastaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan kaikkia 
perusoikeuksia, mukaan lukien 
työtaistelu- ja lakko-oikeus neljän 
vapauden yhteydessä; pyytää unionin 
tuomioistuinta harkitsemaan, että unionin 
tuomioistuimeen perustetaan erityinen 
sosiaalijaosto, jonka tuomarit ovat 
erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön; kehottaa unionin 
tuomioistuinta tekemään menettelyistään 
avoimempia etenkin tuomareiden 
nimittämisessä ja oikeustapausten 
jakamisessa; toteaa, että sen 
varmistamiseksi, että perusoikeuskirjassa 
olevia oikeuksia kunnioitetaan, on 
analysoitava ei ainoastaan kaikkien 
lainsäädäntöehdotusten vaan myös jo 
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hyväksytyn lainsäädännön sosiaaliset 
vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 26
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pahoittelee, että perusteellisia 
sosiaalisten vaikutusten arviointeja 
Lissabonin sopimuksen 9 artiklaan 
sisältyvän uuden horisontaalisen 
sosiaalilausekkeen pohjalta ei ole tehty; 
pyytää lisäämään kaikkiin asiaankuuluviin 
sisämarkkinasäädöksiin sitovan
sosiaalilausekkeen, jotta varmistetaan, että 
EU:n toimintatavat ja erityisesti
kilpailusäännöt osaltaan myötävaikuttavat 
sosiaaliseen edistykseen, ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön; katsoo, että 
ehdotusta nro 29 on tältä osin 
täydennettävä;

Or. en

Tarkistus 27
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin

4. pyytää lisäämään sitovan 
horisontaalisen sosiaalilausekkeen 
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sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

sellaisen asetuksen muodossa, jolla 
nimenomaisesti taataan, että taloudelliset 
vapaudet noudattavat sosiaalisia 
perusoikeuksia, siten että annetaan 
konfliktitapauksissa etusija sosiaalisille 
perusoikeuksille, ja jolla suojellaan ja 
tuetaan työtaistelu- ja lakko-oikeutta; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 28
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin 
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pyytää lisäämään Lissabonin 
sopimukseen sosiaalista edistystä 
koskevan lausekkeen ja kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt eivät 
heikennä perusoikeuksia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 29
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin
sitovan sosiaalilausekkeen, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat 
perusoikeuksien mukaisia ja niillä 
suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-
oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen 
perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka 
tuomarit ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

4. pyytää lisäämään kaikkiin 
sisämarkkinoita koskeviin 
lainsäädäntötoimiin sitovan 
sosiaalilausekkeen, jotta varmistetaan, että 
kilpailusäännöt ovat perusoikeuksien 
mukaisia ja niillä varmistetaan oikeus 
työehtosopimusneuvotteluihin, lakko-
oikeus ja yhdistymisvapaus ja tuetaan niitä 
neljän vapauden yhteydessä; vaatii, että 
unionin tuomioistuimeen perustetaan 
erityinen sosiaalijaosto, jonka tuomarit 
ovat erikoistuneet työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 30
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen, että komissio sitoutuu 
Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon 
ehdotuksessa nro 26 ja 
energiainfrastruktuureihin ehdotuksessa 
nro 27, mutta katsoo, että komission,
jonka tehtävänä on määritellä unionin 
yleinen etu ja puolustaa sitä, on 
ensisijaisesti ja aloiteoikeutensa 
mukaisesti sitouduttava toimimaan 
unionin puolesta aloilla, joilla sillä on 
jaettua toimivaltaa tai toimivaltaa 
koordinoida jäsenvaltioiden toimia, sen 
sijaan että se vain asettaa rajat 
markkinoiden tai valtion toimijoille;

Or. en
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Tarkistus 31
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. vaatii ajatellen komission uutta 
strategiaa perusoikeuskirjan panemiseksi 
tehokkaasti täytäntöön (ehdotus nro 29) ja 
perussopimuksiin seuraavan 
laajentumiskierroksen yhteydessä 
tehtävien uusien muutosten valossa, että 
EU:n primaarioikeuteen lisätään 
sosiaalista edistystä koskeva lauseke, jossa 
määrätään, että perusoikeudet yleisesti 
sekä lakko-oikeus ja oikeus 
ammattiyhdistystoimintaan, 
työehtosopimusneuvotteluihin ja niin 
edelleen ovat aina ensisijaisia 
sisämarkkinoiden "perusvapauksiin" 
nähden;

Or. en

Tarkistus 32
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. on tyytyväinen ehdotukseen nro 29 ja 
komission halukkuuteen panna 
täytäntöön perusoikeuskirja ja 
sosiaalilauseke (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artikla); 
vaatii, että näiden toimien on oltava 
tehokkaita; pyytää, että sen lisäksi, että
komissio analysoi lainsäädännön 
sosiaaliset vaikutukset, kantaa kysyttäisiin 
myös parlamentilta ja muilta unionin 
toimielimiltä sekä 
työmarkkinaosapuolilta; 
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Or. en

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. on tyytyväinen päätösehdotukseen 
Euroopan radiotaajuusspektriä koskevan 
toimintaohjelman perustamisesta, 
erityisesti siihen, että vapautetaan 
digitaaliylijäämään kuuluva taajuusalue 
800 MHz vuoteen 2013 mennessä, jotta 
saadaan laajakaistaverkko 
maaseutualueille ja nopea internetyhteys 
kaikille kansalaisille; 

Or. en

Tarkistus 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien 
eri muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

5. on tyytyväinen ilmoitettuun 
lainsäädäntöaloitteeseen, joka koskee
työntekijöiden lähettämisestä annetun 
direktiivin (96/71/EY1) täytäntöönpanoa,
siten että varmistetaan lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittaminen ja selvennetään 
kansallisten viranomaisten ja yritysten 
velvollisuudet; kehottaa jäsenvaltioita 
korjaamaan direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanossa ja noudattamisessa 
esiintyneet puutteet;

                                               
1 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 35
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että 
pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa (96/71/EY1) ehdotuksen 
nro 30 mukaisesti siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 36
Elizabeth Lynne

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY2), jolla suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja;

Or. en
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Tarkistus 37
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin;

5. katsoo, että ehdotus nro 30 ei ole 
riittävä, ja kehottaa tarkistamaan 
työntekijöiden lähettämisestä annettua 
direktiiviä (96/71/EY1) siten, että 
suojellaan jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin;

Or. en

Tarkistus 38
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY2) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä ja taataan 
työnormeja ja työoloja koskevan 
sääntelyjärjestelmän noudattaminen siinä 
maassa, jossa työ tehdään, mukaan lukien
työehtosopimukset ja työtaistelutoimien eri 
muodot, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäistasoon;
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Or. en

Tarkistus 39
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY1) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan periaatetta, jonka 
mukaan samasta työstä maksetaan sama 
palkka samalla työpaikalla, kuten 
määrätään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 ja 
157 artiklassa, sen sijaan, että pelkästään 
viitataan vähimmäispalkkoihin;

Or. en

Tarkistus 40
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 

5. kehottaa tarkistamaan kohdennetusti
työntekijöiden lähettämisestä annettua 
direktiiviä (96/71/EY2) siten, että 
suojellaan jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan periaatetta, jonka 
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samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

mukaan samasta työstä maksetaan sama 
palkka samalla työpaikalla sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin;
vaatii, että kaikessa asiaa koskevassa 
lainsäädännössä noudatetaan periaatetta, 
jonka mukaan työnormit määritellään 
työpaikan mukaan;

Or. en

Tarkistus 41
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
(96/71/EY1) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan periaatetta, jonka 
mukaan samasta työstä maksetaan sama 
palkka samalla työpaikalla tai 
sijaintipaikalla sen sijaan, että pelkästään 
viitataan vähimmäispalkkoihin;

Or. en

Tarkistus 42
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden 
lähettämisestä annettua direktiiviä 
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(96/71/EY*) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, 
että pelkästään viitataan 
vähimmäispalkkoihin;

(96/71/EY) siten, että suojellaan 
jäsenvaltioiden työnormeja ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri 
muotoja, ja tuetaan periaatetta, jonka 
mukaan samasta työstä maksetaan sama 
palkka samalla työpaikalla sen sijaan, että 
pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin, 
jotta kannustetaan työntekijöitä 
liikkumaan rajojen yli ja edistetään 
asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 43
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota panemaan alulle 
laajan tutkimuksen palkkaa ja työoloja 
koskevasta sosiaalisesta polkumyynnistä 
sisämarkkinoilla; painottaa, että tässä 
tutkimuksessa työmarkkinaosapuolten ja 
kansallisten 
työsuojelutarkastusviranomaisten on 
oltava olennaisen tärkeässä asemassa; 
odottaa, että komissio esittää tarvittaessa 
uusia oikeudellisia toimia tai ylimääräisiä 
täytäntöönpanotoimia;

Or. en

Tarkistus 44
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. on tyytyväinen ehdotuksiin nro 32 ja 
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nro 35, jotka koskevat ammattipätevyyden 
tunnustamista ja kokemuksen 
arvostamista; pyytää, että tämä 
sisällytetään eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen ja otetaan huomioon eri 
alojen ja/tai yritysten työehtosopimuksissa 
kussakin jäsenvaltiossa sovellettavien 
menettelyjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti 
ottamaan tämän huomioon ja käyttämään 
näitä esimerkkejä tavoitteina kaikkialla
EU:ssa;

6. katsoo, että eläkejärjestelmiä olisi 
yleisesti edelleen säänneltävä kansallisella 
tasolla toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti; kehottaa kuitenkin 
jäsenvaltioita koordinoimaan 
eläkepolitiikkansa tehokkaammin ja 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä unionin 
tasolla yhteisten rahoituksellisten ja 
väestöä koskevien haasteiden 
ratkaisemiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään liikkuvien 
työntekijöiden eläkkeiden siirrettävyyttä 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 46
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 

6. korostaa, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmien uudistamisen pitäisi 
kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 
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ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

uudistamisella olisi pyrittävä lujittamaan 
ja täydentämään ensimmäistä pilaria, joka 
takaa riittävät eläkkeet; muistuttaa 
komissiota siitä, että monissa 
jäsenvaltioissa on käytössä toimiva 
ensimmäisen pilarin järjestelmä; kehottaa 
komissiota painokkaasti ottamaan tämän 
huomioon ja käyttämään näitä esimerkkejä 
tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 47
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa; 
painottaa, että talouskriisiä, 
väestörakenteen muutoksia ja liikkuvien 
työntekijöiden kohtaamia ongelmia ei saa 
käyttää tekosyynä ensimmäisen pilarin 
eläkeoikeuksien etusijan ja merkityksen 
kyseenalaistamiseksi, ei etenkään 
köyhyyden ehkäisemisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 48
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;
vaatii, että komissio arvioi, tarvitaanko 
eläkerahastoille erilaisia sääntöjä ja 
pitääkö eläkkeiden siirrettävyyttä 
parantaa, mukaan lukien yritysten 
maksamien eläkkeiden siirrettävyys 
työnantajan vaihtuessa; kehottaa 
komissiota vahvistamaan sääntöjä, jotka 
koskevat eläkejärjestelmien avoimuutta, 
niiden investointistrategioita ja 
maksukykyä, sekä ottamaan 
työmarkkinaosapuolet mukaan prosessiin 
aikaisessa vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 49
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; pitää myös tärkeänä, että 
tarjotaan verokannustimia kolmannen 
pilarin käyttämiseksi, ja katsoo, että 
kolmatta pilaria ei saisi pitää kahden 
muun pilarin vaihtoehtona; muistuttaa 
komissiota siitä, että monissa 
jäsenvaltioissa on käytössä toimiva 
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ensimmäisen pilarin järjestelmä; kehottaa 
komissiota painokkaasti ottamaan tämän 
huomioon ja käyttämään näitä esimerkkejä 
tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 50
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan 
tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

6. katsoo, että toisen pilarin 
eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi 
pyrittävä lujittamaan ja täydentämään 
ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät 
eläkkeet; muistuttaa komissiota siitä, että 
monissa jäsenvaltioissa on käytössä 
toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä ja 
että sen asema olisi taattava eikä sitä saisi 
epäsuorasti heikentää; kehottaa 
komissiota painokkaasti ottamaan tämän 
huomioon ja käyttämään näitä esimerkkejä 
tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 51
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. arvostelee voimakkaasti komission 
näkemystä, jonka mukaan rahoitetuille 
järjestelmille on annettava uutta pontta 
"vahvistamalla eläkkeiden 
sisämarkkinoita" – ei ainoastaan 
työeläkejärjestelmien vaan erilaisten 
yksityisten eläkerahastojen, 
henkivakuutusten ja vastaavien osalta –
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minkä on ilmeisesti määrä toimia 
inspiraation lähteenä 
lisäeläkerahastodirektiivin (IORP) 
ehdotetun tarkistamisen yhteydessä; 
arvostelee voimakkaasti sitä, että 
lisäeläkerahastodirektiivi avasi 
työeläkejärjestelmiä koskevien palvelujen 
tarjoamisen kilpailulle ja liberalisoi 
voimakkaasti vakavaraisuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 52
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannattaa yksityisesti rahoitettujen 
järjestelmien terveen varallisuuden 
vähittäistä uudelleenintegrointia julkisiin 
eläkejärjestelmiin – kuten Argentiinassa 
on tehty – siten, että voidaan lisätä 
uudelleenjakamista, jotta voidaan edistää 
kaksinkertaista tavoitetta eli vähentää 
vanhusten köyhyyttä ja ylläpitää elintasoa 
eläkejärjestelmien ansiosidonnaisten 
komponenttien osalta;

Or. en

Tarkistus 53
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pyytää komissiota tarkistamaan 
julkisia hankintoja koskevia direktiivejä, 
jotta jäsenvaltiot voivat hyväksyä ja panna 
täytäntöön korkeammat sosiaaliset ja 
taloudelliset normit kansallisella ja 
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paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
todellisen rakenneuudistusstrategian, 
jossa kaikki sidosryhmät, myös työntekijät 
ja heidän edustajansa, ovat aktiivisesti 
mukana; katsoo, että tiedottaminen ja 
kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen 
toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä 
niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;

7. kehottaa komissiota panemaan alulle 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
sellaisen eurooppalaisen mekanismin 
luomiseksi, jolla voidaan ennakoida 
teollisuuden rakennemuutoksia, niin että 
voimavaroja voidaan ohjata 
tehokkaammin uusille aloille ja 
työntekijöille tarjota enemmän ja 
parempia uusia mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 55
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
todellisen rakenneuudistusstrategian, 
jossa kaikki sidosryhmät, myös työntekijät 
ja heidän edustajansa, ovat aktiivisesti 
mukana; katsoo, että tiedottaminen ja 
kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen 
toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä 
niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;

7. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
rakenneuudistusstrategiaa ehdotuksen 
nro 32 mukaisesti siten, että kaikki 
sidosryhmät, myös työntekijät ja heidän 
edustajansa, ovat aktiivisesti mukana 
kuulemisessa; katsoo, että 
rakenneuudistusstrategiassa tiedottaminen 
ja kuuleminen koskevat erityisesti
yrityksen mahdollisten päätösten 
työllisyysvaikutusten ennakointia, siten 
että samalla taataan, että arkaluonteiset 
tiedot pidetään salassa kilpailijoilta;

Or. en
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Tarkistus 56
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
todellisen rakenneuudistusstrategian, 
jossa kaikki sidosryhmät, myös työntekijät 
ja heidän edustajansa, ovat aktiivisesti 
mukana; katsoo, että tiedottaminen ja 
kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen 
toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä 
niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;

7. vaatii todellista 
rakenneuudistusstrategiaa; on sen vuoksi 
ilahtunut ehdotuksesta nro 32 ja pyytää 
komissiota sisällyttämään kuulemiseensa 
ehdotuksia menettelysäännöiksi, joilla 
taataan työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu, ennakointi ja oikea-
aikainen viestintä, eri sidosryhmien 
mukanaolo, ammatin vaihtaminen 
kaikille sekä muutoksen 
terveysvaikutusten arviointi ja työllisyys; 
katsoo, että tiedottaminen ja kuuleminen 
koskevat kaikkia yrityksen toiminta-aloja, 
yrityksen tekemiä strategisia päätöksiä ja 
valintoja sekä niiden työllisyysvaikutusten 
ennakointia;

Or. en

Tarkistus 57
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
todellisen rakenneuudistusstrategian, jossa 
kaikki sidosryhmät, myös työntekijät ja 
heidän edustajansa, ovat aktiivisesti 
mukana; katsoo, että tiedottaminen ja 
kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen 
toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä 
niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;

7. kehottaa komissiota kehittämään 
todellisen rakenneuudistusstrategian, jossa 
kaikki sidosryhmät, myös työntekijät ja 
heidän edustajansa, ovat aktiivisesti 
mukana; katsoo, että tiedottaminen ja 
kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen 
toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä 
niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;
katsoo, että tällainen osallistuminen olisi 
ulotettava kaikkiin sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin poliittisiin ja 
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lainsäädäntöaloitteisiin;

Or. en

Tarkistus 58
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että sisämarkkinastrategialla 
olisi vahvistettava sosiaaliturvaa ja 
työntekijöiden oikeuksia sekä 
varmistettava oikeudenmukaiset työolot 
kaikille unionin kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 59
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. panee merkille komission 
halukkuuden tukea tehokkaammin 
työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua ja parantaa päätösten ja 
demokratian avoimuutta; painottaa, että 
tätä halukkuutta on tuettava 
konkreettisilla aloitteilla; vaatii, että 
kehitetään eurooppalaisia 
yritysneuvostoja ja tuetaan sellaisten 
yhteisten komiteoiden luomista eri 
teollisuudenaloilla, joilla on valmiudet 
käsitellä asioita, jotka koskevat 
taloudellisia 
rakenneuudistusinvestointeja;

Or. en
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Tarkistus 60
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevaa direktiiviä (2005/36/EY*) ja että 
käyttöön otetaan ammattikortti, johon 
sisällytettäisiin – vähintäänkin – tietoja 
pätevyydestä, työkokemuksesta ja 
verovelvollisuuden noudattamisesta 
kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevia 
sääntöjä noudattaen; ehdottaa harkitsemaan 
osaamispassin ja ammattikortin 
yhdistämistä, jotta EU:n tasolla olisi 
käytössä vain yksi, yhtenäinen kortti;

8. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevaa direktiiviä (2005/36/EY1) ja että 
käyttöön otetaan ammattikortti, johon 
sisällytettäisiin – vähintäänkin – tietoja 
pätevyydestä, työkokemuksesta ja 
verovelvollisuuden noudattamisesta 
kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevia 
sääntöjä noudattaen; ehdottaa harkitsemaan 
osaamispassin ja ammattikortin 
yhdistämistä, jotta EU:n tasolla olisi 
käytössä vain yksi, yhtenäinen kortti;
korostaa ammattikortin mahdollisuuksia 
harmaan talouden / pimeän työn 
torjunnassa Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevaa direktiiviä (2005/36/EY*) ja että 
käyttöön otetaan ammattikortti, johon 
sisällytettäisiin – vähintäänkin – tietoja 
pätevyydestä, työkokemuksesta ja 
verovelvollisuuden noudattamisesta 
kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevia 
sääntöjä noudattaen; ehdottaa harkitsemaan 
osaamispassin ja ammattikortin 

8. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevaa direktiiviä (2005/36/EY2) ja 
harkita, että käyttöön otetaan 
ammattikortti, johon voitaisiin sisällyttää –
muun muassa – tietoja pätevyydestä, 
työkokemuksesta ja verovelvollisuuden 
noudattamisesta kuitenkin henkilötietojen 
suojaa koskevia sääntöjä noudattaen; 
ehdottaa harkitsemaan osaamispassin ja 

                                               
1 EUVL L 271, 16.10.2007, s. 18.
2 EUVL L 271, 16.10.2007, s. 18.
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yhdistämistä, jotta EU:n tasolla olisi 
käytössä vain yksi, yhtenäinen kortti;

ammattikortin yhdistämistä, jotta EU:n 
tasolla olisi käytössä vain yksi, yhtenäinen 
kortti;

Or. en

Tarkistus 62
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on tyytyväinen Nuoret liikkeellä 
-korttiin, jolla helpotetaan nuorten 
opiskelua, ammatillista koulutusta ja 
työntekoa koskevia ehtoja ulkomailla; 
toteaa, että tämä aloite ei missään 
tapauksessa riitä korjaamaan 
nuorisotyöttömyyden hälyttävän korkeaa 
tasoa Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 63
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas;

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; korostaa monen 
yhteisötalouden yrityksen huomattavaa 
kykyä selviytyä talous- ja sosiaalikriisistä, 
niiden potentiaalia talouden 
demokratisoimiseksi, niiden joustavuutta 
muuttuvan kysynnän osalta ja niiden 
innovointikykyä – ei ainoastaan 
taloudellisesti ja ekologisesti ajateltuna 
vaan myös yhteiskunnallisesti; kiinnittää 
huomiota sosiaalisen talouden siihen osaan, 
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johon kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset 
yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas;
muistuttaa komissiolle, että sosiaalisen 
talouden toimijoiden yhtäläiset 
toimintaedellytykset on taattava varsinkin
parantamalla yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen oikeusvarmuutta;

Or. en

Tarkistus 64
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas;

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia, ja vaatii, että 
sisämarkkinat eivät saisi uhata 
oikeushenkilöiden monimuotoisuutta; 
pitää muun muassa osuuskuntien ja 
keskinäisten yhtiöiden edustamien 
liiketoimintamallien monimuotoisuutta 
yhteisenä etuna, joka on osoittautunut 
kestäväksi kriisitilanteissa ja jota olisi 
vaalittava; kiinnittää huomiota sosiaalisen 
talouden siihen osaan, johon kuuluvat 
osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas, ja 
pyytää, että ehdotukseen nro 37 
sisällytetään keskinäisten yhtiöiden ja 
yhdistysten eurooppalainen asema;

Or. en
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Tarkistus 65
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas;

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas; vaatii 
toimia, joilla luodaan säätiöitä, 
keskinäisiä yhtiöitä ja yhdistyksiä 
koskevat selvät eurooppalaiset säännöt 
oikeudellisen epävarmuuden 
välttämiseksi, rajatylittävän toiminnan 
helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että tällaiset sosiaalisesti suuntautuneet ja 
innovatiiviset yritykset voivat hyödyntää 
parhaiten taloudellista ja sosiaalista 
potentiaaliaan sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 66
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, 
yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos 
kestävän työllisyyden ja kasvun luomisessa 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjumisessa on erityisen arvokas;

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla 
tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota 
sosiaalisen ja vihreän talouden siihen 
osaan, johon kuuluvat osuuskunnat, 
keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ja 
jonka panos kestävän työllisyyden ja 
kasvun luomisessa sekä köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjumisessa on erityisen 
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arvokas;

Or. en

Tarkistus 67
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pyytää ottamaan sosiaalisen talouden 
täydellisemmin osaksi WTO:n alaisuudessa 
laadittavia sosiaalista osallisuutta koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia sekä 
antamaan sosiaaliselle taloudelle enemmän 
tukea rakennerahastojen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin liittyvien ohjelmien kautta;

10. pyytää ottamaan sosiaalisen talouden 
täydellisemmin osaksi WTO:n alaisuudessa 
laadittavia sosiaalista osallisuutta koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia sekä 
antamaan sosiaaliselle taloudelle enemmän 
tukea rakennerahastojen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin liittyvien ohjelmien kautta;
on ilahtunut siitä, että yhteisötalouden 
yrityksiä pidetään osana sosiaalisen 
markkinatalouden voimavaroja, ja pyytää 
toteuttamaan toimenpiteitä niiden 
rajatylittävän toiminnan parantamiseksi 
ja niiden yritys- ja 
työllistävyyspotentiaalin maksimoimiseksi 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 68
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pyytää ottamaan sosiaalisen talouden 
täydellisemmin osaksi WTO:n alaisuudessa 
laadittavia sosiaalista osallisuutta koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia sekä 
antamaan sosiaaliselle taloudelle enemmän 
tukea rakennerahastojen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin liittyvien ohjelmien kautta;

10. pyytää ottamaan sosiaalisen talouden 
täydellisemmin osaksi WTO:n alaisuudessa 
laadittavia sosiaalista osallisuutta koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia sekä 
antamaan sosiaaliselle taloudelle enemmän 
tukea rakennerahastojen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin liittyvien ohjelmien kautta;
ehdottaa tämän vuoksi tiiviin yhteistyön 
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luomista ja yhteisiä keskusteluja tehtäessä 
päätöksiä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa 
(EPSCO) ja talous- ja rahoitusasioiden 
neuvostossa (ECOFIN);

Or. en

Tarkistus 69

Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen eurooppaosuuskunnan 
perussääntöä koskevasta kuulemisesta 
tarkoituksena tehdä siitä yrittäjien 
silmissä houkuttelevampi;

Or. en

Tarkistus 70

Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. katsoo, että sosiaalisen yrittäjyyden 
aloite on tehokkain, jos se perustuu 
selviin ja täsmällisiin määritelmiin ja 
keskittyy yhteisötalouden yrityksiin, toisin 
sanoen yrityksiin, jotka a) antavat 
etusijan yksilölle ja sosiaaliselle 
tavoitteelle suhteessa pääomaan, b) 
tarjoavat vapaaehtoisen ja avoimen 
jäsenyyden, c) harjoittavat jäsenyyden 
välityksellä demokraattista valvontaa ja 
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kannustavat siihen, c) yhdistävät 
käyttäjien/jäsenten edut ja/tai yleisen 
edun, d) puolustavat ja soveltavat 
yhteisvastuullisuuden ja vastuun
periaatetta, e) ovat johdoltaan 
riippumattomia, f) käyttävät ylijäämiään 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamiseksi tai tarjoavat jäsenilleen 
hyödyllisiä palveluja tai yleishyödyllisiä 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 71
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. muistuttaa, että osuus- ja 
yhteisötaloudesta antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
pyysi antamaan enemmän tunnustusta 
yhteisötalouden yrityksille, mukaan 
lukien asianomaisen käsitteen yleinen 
sisällyttäminen EU:n toimintatapoihin, 
tehokkaampi vuoropuhelu sosiaalisen 
talouden edustajien kanssa, paremmat 
tukipalvelut yrityksille sekä tunnustuksen 
saaminen työmarkkinaosapuolten 
välisessä vuoropuhelussa; muistuttaa, että 
samassa päätöslauselmassa Euroopan 
parlamentti pyysi kansallisia rekistereitä 
ottamaan yhteisötalouden yritykset 
huomioon ja vaati tilastotietoja 
yhteisötalouden yritysten toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
11 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset 
ja edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta 
osallistua johtokuntien toimintaan.

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
ja sosiaalisen vastuullisuuden lujittamista 
koskevaa komission aloitetta, erityisesti 
työntekijöiden osakkuusohjelmien 
edistämistä, osakkaiden pitkäaikaisten 
sitoumusten lujittamista ja lisääntynyttä
avoimuutta; ei kuitenkaan hyväksy 
yrityksiä tältä osin sitovia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 73
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset 
ja edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta 
osallistua johtokuntien toimintaan.

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission ehdotusta 
nro 38 julkisesta kuulemisesta, jonka 
erityisenä tavoitteena on lisätä avoimuutta 
sosiaali- ja ympäristöasioissa sekä 
ihmisoikeuksien kunnioitusta, ja 
korostaa, että lisääntynyt avoimuus, jossa 
otetaan liikesalaisuudet huomioon, hyvät 
suhteet henkilöstön kanssa ja kestävän 
kehityksen mukaiset tuotantoprosessit 
ovat myös yritysten, niiden omistajien ja 
niihin investoivien tahojen edun 
mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 74
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset ja 
edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta osallistua 
johtokuntien toimintaan.

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista ehdotuksessa nro 38 koskevaa 
komission sitoumusta, jonka erityisenä 
tavoitteena on lisätä työntekijöiden 
osallistumista ja parantaa yritysten muun 
muassa johdon palkkioista antamien 
tietojen avoimuutta; kehottaa toimimaan 
johdonmukaisesti siten, että asetetaan 
korkeat vähimmäisvaatimukset, kuten 
palkkataulukot ja palkkakatto johtajille, 
jotta myötävaikutetaan parempaan 
tasapainoon osakkaiden ja työntekijöiden 
välillä ja tarjotaan hyvä kannustin pitkän 
aikavälin investoinneille, ja edistetään 
työntekijöiden ja heidän edustajiensa 
tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuksia sekä 
oikeutta osallistua johtokuntien toimintaan.

Or. en

Tarkistus 75
Liisa Jaakonsaari

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset ja 
edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta osallistua 

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset ja 
edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta osallistua 
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johtokuntien toimintaan. johtokuntien toimintaan; katsoo, että 
johtokuntien ja päätöksentekoelinten 
toimintaa voidaan parantaa ottamalla 
mukaan enemmän naisia ja henkilöitä, 
joilla on erilainen tausta, kokemus ja 
roolit, ja että tämän vuoksi olisi 
toteutettava toimia monimuotoisuuden 
varmistamiseksi näiden johtokuntien ja 
elinten kokoonpanossa.

Or. en

Tarkistus 76
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset ja 
edistetään työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuksia sekä oikeutta osallistua 
johtokuntien toimintaan.

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan 
lujittamista koskevaa komission aloitetta, 
jonka erityisenä tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden osallistumista ja parantaa 
yritysten muun muassa johdon palkkioista 
antamien tietojen avoimuutta; kehottaa 
toimimaan johdonmukaisesti siten, että 
annetaan asetus, jossa asetetaan korkeat 
vähimmäisvaatimukset ja edistetään 
työntekijöiden ja heidän edustajiensa 
tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuksia sekä 
oikeutta osallistua johtokuntien toimintaan.

Or. en

Tarkistus 77
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. painottaa, että on hyväksyttävä 
kunnianhimoinen EU:n 
teollisuuspolitiikka, jossa tavoitteena on 
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vahvistaa reaalitaloutta ja onnistua 
siirtymään älykkäämpään ja 
kestävämpään talouteen.

Or. en

Tarkistus 78
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. katsoo, että yritysten hyvään 
hallintotapaan on sisällytettävä yritysten 
sosiaalinen vastuu ja positiivisen 
toiminnan edistäminen.

Or. en

Tarkistus 79
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. pyytää komissiota esittämään 
ehdotuksen energiasuojasta pienille 
kotitalouksille.

Or. en

Tarkistus 80
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
11 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 d. painottaa, että pankkipalvelujen 
(kuten kiinnitysluotot mutta ei pelkästään 
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näiden palvelujen yhteydessä) 
tarjoaminen heikoimmassa asemassa 
oleville ryhmille on mitä tärkeintä ja että 
mahdollisissa lainsäädäntöaloitteissa on 
otettava huomioon taloudellinen 
osallisuus ja riittävien tietojen antaminen 
kuluttajille.

Or. en


