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Tarkistus 1
Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-
sopimus) 148 artiklan ja 153 artiklan 
5 kohdan,

Or. en

Tarkistus 2
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A. katsoo, että EU on ryhtynyt 
ratkaiseviin toimiin kriisin 
käsittelemiseksi, ja ottaa huomioon, että 
kriisin vaikutukset ulottuvat laajalle ja 
johtavat suuriin taloudellisen toiminnan 
menetyksiin, huomattavaan työttömyyden 
kasvuun, jyrkkään tuottavuuden laskuun 
ja merkittävästi heikentyneeseen julkiseen 
talouteen,

Or. en

Tarkistus 3
Antigoni Papadopoulou

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

-A a. katsoo, että EU:n korkeatasoinen 
sosiaaliturva pehmensi kriisin pahinta 
vaikutusta, ja katsoo, että elpyminen on 
Euroopassa edelleen hitaampaa kuin 
muissa maailman osissa sen tuottavuuden 
heikon kasvun takia,

Or. en

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A b. katsoo, että ensimmäinen vuotuinen 
kasvuselvitys on alku EU:n talouden 
ohjausjärjestelmän uudelle jaksolle ja 
ensimmäiselle EU:n talouspolitiikan 
koordinoinnin eurooppalaiselle 
ohjausjaksolle,

Or. en

Tarkistus 5
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että työllisyys, 
työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka ovat 
olennainen osa uudistuksia, jotka on 
toteutettava sekä makrotalouden seurannan 
että Eurooppa 2020 -strategian temaattisen 
seurannan puitteissa,

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
työttömyysaste on joulukuusta 2010 
lähtien vakiintunut noin 9 prosenttiin, 
mutta nuorisotyöttömyysaste nousee 
edelleen; ottaa huomioon, että työllisyys, 
työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka ovat 
siten olennainen osa uudistuksia, jotka on 
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toteutettava sekä makrotalouden seurannan 
että Eurooppa 2020 -strategian temaattisen 
seurannan puitteissa;

Or. it

Tarkistus 6
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä,

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä, jotta voidaan kantaa 
seuraukset väestörakenteen muutoksesta 
ja sitä koskevista haasteista kaikkien 
sukupolvien etujen mukaisesti,

Or. de

Tarkistus 7
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä,

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä ja että olennainen osa tätä 
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on Euroopan parlamentin täysimääräinen 
osallistuminen,

Or. en

Tarkistus 8
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä,

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen tämän 
politiikan laatimisprosessin toimijoiden 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä,

Or. fr

Tarkistus 9
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, 
omistajuutta ja legitiimiyttä,

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta ja 
legitiimiyttä,

Or. en
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Tarkistus 10
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta 
ja legitiimiyttä,

C. ottaa huomioon, että on tarpeen 
varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja 
talouspolitiikan välinen vahvempi 
yhteentoimivuus eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo, että 
tämä on toteutettava edistäen 
toissijaisuusperiaatetta, demokraattista 
vastuullisuutta, omistajuutta ja 
legitiimiyttä,

Or. it

Tarkistus 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että kansalaiset ovat 
vapailla vaaleilla valinneet kansalliset 
parlamentit ja että siksi ne ovat 
kansalaisten valtuuttamia edustajia ja 
heidän oikeuksiensa takaajia; katsoo, että 
eurooppalaisen ohjausjakson 
täytäntöönpano vähentää tämän 
parlamenttien oikeuden pelkästään 
symboliseksi toimeksi,

Or. fr

Tarkistus 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. katsoo, että perusoikeuksien ei pitäisi 
missään tapauksessa olla alisteisia 
eurooppalaisen ohjausjakson 
täytäntöönpanolle eikä kansalaisten 
sosiaalialalla saavutettujen etujen 
talousarvion rajoituksille,

Or. fr

Tarkistus 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että eurooppalaisen 
ohjausjakson avulla EU:n toimielimet 
pystyvät esittämään näkemyksensä 
kansallisista talousarvioesityksistä jo 
ennen niiden hyväksymistä kansallisissa 
parlamenteissa ja että näiden on 
käytettävä toimintaa koskevien 
valintojensa perustana komission ja 
neuvoston talousennusteita ja suosituksia,

Or. fr

Tarkistus 14
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla 
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla 

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla 
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla 
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tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen; pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei Euroopan parlamenttia ole otettu 
mukaan tähän prosessiin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen;

Or. fr

Tarkistus 15
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla
tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen; pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei Euroopan parlamenttia ole otettu 
mukaan tähän prosessiin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia, 
vuotuinen kasvuselvitys ja eurooppalainen 
ohjausjakso tarjoavat kehyksen
tehostetulle taloudelliselle ja sosiaaliselle 
hallinnolle ja talouspolitiikan 
koordinoinnille ja että niillä on 
potentiaalia auttaa vahvistamaan yhteistä 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden 
työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen 
synnyttämiin haasteisiin, edellyttämiin 
toimiin ja itse tilanteen arvioimiseen; 
pahoittelee kuitenkin sitä, ettei Euroopan 
parlamenttia ole otettu mukaan tähän 
prosessiin ensimmäisen eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana eikä vuotuiseen 
kasvuselvitykseen, joka on alku EU:n 
talouden ohjausjärjestelmän uudelle 
jaksolle;

Or. en

Tarkistus 16
Mara Bizzotto
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla 
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla
tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen; pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei Euroopan parlamenttia ole otettu 
mukaan tähän prosessiin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia ja
eurooppalainen ohjausjakso tehostetun 
taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon 
kehyksenä saattaisivat auttaa vahvistamaan 
yhteistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden 
työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen 
synnyttämiin haasteisiin, edellyttämiin 
toimiin ja itse tilanteen arvioimiseen, jos 
nämä eivät jäisi nimellisen aikomuksen 
asteelle ja Euroopan parlamentti 
otettaisiin aidosti mukaan tähän 
prosessiin toisin kuin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

Or. it

Tarkistus 17
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla 
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla 
tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen; pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei Euroopan parlamenttia ole otettu 
mukaan tähän prosessiin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

1. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla 
ja eurooppalaisella ohjausjaksolla 
tehostetun taloudellisen ja sosiaalisen 
hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa 
vahvistamaan yhteistä lähestymistapaa 
jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen synnyttämiin haasteisiin, 
edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen 
arvioimiseen yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pahoittelee kuitenkin sitä, 
ettei Euroopan parlamenttia ole otettu 
mukaan tähän prosessiin ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

Or. en
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Tarkistus 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. edellyttää sopimusta talouspolitiikan 
koordinoinnin eurooppalaisen 
ohjausjakson demokraattisesta 
ulottuvuudesta, jotta Euroopan 
parlamentti ja kansalliset parlamentit 
voivat määritellä sen aikataulun, sisällön 
ja menetelmät yhdessä 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

Or. fr

Tarkistus 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toivoo, että parlamentti on 
eurooppalaisen ohjausjakson 
täysimääräinen toimija, jotta se voi 
edustaa kansalaisten etuja ja saada 
aikaan enemmän legitiimiyttä 
jäsenvaltioiden toteuttaman 
sosiaalipolitiikan osalta;

Or. fr

Tarkistus 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toivoo, että kansallisten parlamenttien 
asemaa niiden osallistumisessa tähän 
talous- ja sosiaalipolitiikan 
laatimisprosessiin vahvistetaan, jotta ne 
voivat osoittaa solidaarisuuttaan 
eurooppalaisen ohjausjakson 
kumppanina; katsoo, että siten voitaisiin 
lisätä tehtyjen päätösten legitiimiyttä, 
Euroopan parlamentti ei olisi silloin EU:n 
kansalaisten etujen ainoa ja 
yksinomainen edustaja ja kansallisella 
tasolla voitaisiin lähettää vahvoja 
poliittisia viestejä;

Or. fr

Tarkistus 21
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
takaamaan, että julkistalouden 
vakauttamista ja rakenneuudistuksia 
koskevat poliittiset ohjeet ovat täysin 
johdonmukaisia ja yhtenäisiä unionin 
sosiaalista ja kestävää kehitystä koskevien 
tavoitteiden kanssa; katsoo, että unionin 
on otettava vuotuisen kasvuselvityksen 
laadinnassa ja täytäntöönpanossa 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaaliturvan 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaan, koulutuksen korkeaan tasoon 
ja ihmisten terveyden suojeluun liittyvät 
vaatimukset; katsoo, että maakohtaisiin 
suosituksiin on sovellettava sosiaalisten 
vaikutusten arviointia;

Or. en
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Tarkistus 22
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat että laajat 
taloudelliset suuntaviivat ovat 
eurooppalaisen ohjausjakson olennaisia 
osia ja että ne ovat yhtä tärkeitä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamiselle; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota takaamaan, että kaikki 
politiikkaa koskevat suositukset ovat 
yhdenmukaisia yhdennettyjen 
suuntaviivojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että erityisesti niin 
sanottujen kansallisten 
uudistussuunnitelmien, "talouden 
ohjausjärjestelmän" ja eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä harjoitettavat 
uusliberalistiset toimet pahentavat 
sosiaalista kriisiä useissa eri 
haavoittuvaisen talouden maissa, minkä 
seurauksena elämä käy entistä 
vaikeammaksi perheille ja erityisesti 
naisille ja lapsille, jotka ovat lisääntyvän 
köyhyyden, työttömyyden, epävarman työn 
ja matalapalkkaisuuden pääasiallisia 
uhreja;
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Or. pt

Tarkistus 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa tarvetta asettaa 
työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyvien ongelmien 
ratkaiseminen täysin etusijalle, mikä 
edellyttää nykyisten talous- ja 
rahoituspolitiikkojen ja erityisesti vakaus-
ja kasvusopimuksen, 
sisämarkkinapolitiikan ja 
kilpailupolitiikan tarkistamista siten, että 
etusijalle asetetaan laadukkaat ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat 
kestävät työpaikat, investoinnit ja 
laadukkaat julkiset palvelut, jotka 
takaavat sosiaalisen osallisuuden 
erityisesti koulutuksen, kansanterveyden, 
lastensuojelun, huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitopalvelujen, julkisen 
liikenteen ja sosiaalipalvelujen aloilla; 

Or. pt

Tarkistus 25
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita sekä 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
toimivaltaa, kun ne neuvovat jäsenvaltioita 
politiikan suunnittelussa; toteaa myös 
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komissiota kunnioittamaan 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
toimivaltaa näillä aloilla SEUT-
sopimuksen 153 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti;

tarpeen valvoa, miten epäyhdenmukainen 
sosiaaliturva näkyy sosiaalisena 
polkumyyntinä, joka uhkaa yhä enemmän 
sisämarkkinoiden kilpailudynamiikkaa;

Or. it

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita 
myös palkkojen ja eläkkeiden 
tapauksessa, kun ne neuvovat 
jäsenvaltioita politiikan suunnittelussa, ja 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten toimivaltaa näillä 
aloilla SEUT-sopimuksen 153 artiklan 
5 kohdan mukaisesti;

2. korostaa, että jäsenvaltioiden neuvonta 
politiikan suunnittelussa koskee osittain 
palkkojen ja eläkkeiden kaltaisia 
politiikanaloja, jotka SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti kuuluvat 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
toimivaltaan; korostaa, että 
demokraattinen vastuullisuus on taattava 
ja että toissijaisuuden ja sosiaalisen 
vuoropuhelun periaatteita on 
noudatettava, jotta kansallisen 
täytäntöönpanon tarvitsema poliittinen 
tila voidaan säilyttää;

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
torjumaan lisääntynyttä epätasapainoa, 
kunnioittamaan yhteisvastuun,
toissijaisuuden ja sosiaalisen vuoropuhelun 
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ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

periaatteita myös palkkojen ja eläkkeiden 
tapauksessa ja ottamaan huomioon, että 
kriisi on rokottanut raskaasti Euroopan 
yhteiskuntia ja että joissakin 
jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyys on jopa 
40 prosenttia ja että miljoonat ihmiset 
elävät köyhyysrajan alapuolella, kun ne 
neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 28
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
arvioimaan kattavasti, ovatko köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi 
ja työllisyyden yleistavoitteiden 
saavuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet 
yhdenmukaisia Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden kanssa ja 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita koulutukseen, 
työllisyyteen ja sosiaaliasioihin, 
makrotalouteen ja talousarvioon liittyvän
politiikan suunnittelussa, ja kehottaa 
neuvostoa ja komissiota kunnioittamaan 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
toimivaltaa näillä aloilla SEUT-
sopimuksen 153 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kunnioittamaan toissijaisuuden ja 
sosiaalisen vuoropuhelun periaatteita myös 
palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun 
ne neuvovat jäsenvaltioita politiikan 
suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja 
komissiota kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
näillä aloilla SEUT-sopimuksen 
153 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä 
kuulemaan työmarkkinaosapuolia ennen 
suositustensa antamista;

Or. fr
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Tarkistus 31
Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota hyödyntämään 
kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja 
kokemusta, myös Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön tietoa ja 
kokemusta, kun se arvioi, miten 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden ja niihin 
liittyvien aloitteiden täytäntöönpanossa on 
edistytty;

Or. en

Tarkistus 32
Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota tekemään 
SEUT-sopimuksen 9 artiklaan perustuvan 
vaikutustenarvioinnin toimintaa 
koskevista suosituksistaan, mukaan 
luettuna ehdotukset kevään 
Eurooppa-neuvoston ensisijaisista 
toimista ja sen maakohtaiset neuvontaa 
koskevat suositukset kesäkuun Eurooppa-
neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toivoo, että komission ja neuvoston 
suosituksissa käsitellään ensisijaisesti 
sosiaalipolitiikkaa, jolla edistetään 
koulutusta, työhön pääsyä, työttömien 
pääsemistä takaisin töihin ja 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 
parempaa yhteensovittamista;

Or. fr

Tarkistus 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on huolissaan siitä, että EU:n 
suuntaviivoissa keskitytään ainoastaan 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen kaikki 
kilpailun esteet poistamalla käsittelemättä 
kuitenkaan työpaikkojen epävarmuuden, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaa;

Or. fr

Tarkistus 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa liittämään EU:n 
suuntaviivoihin arvioinnin valtioiden 
välisen verokilpailun sekä valtioiden 
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verovapautusten vaikutuksista 
talousarviotuloihin;

Or. fr

Tarkistus 36
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 
asialistalla;

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti käytännön toimilla 
työttömyyden ja sosiaalisen hädän 
torjumiseen Euroopan kansalaisten 
keskuudessa, Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon saattamiseen erityisen 
tarkkailun kohteeksi ja eurooppalaisen 
ohjausjakson aloitteisiin osallistumiseen;
julistaa myös tekevänsä kaikkensa 
varmistaakseen, että työllisyys ja 
sosiaalinen hätä pysyvät koko vuoden ajan 
tärkeällä sijalla poliittisella asialistalla;

Or. it

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 
asialistalla;

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian 
uutta kasvun tietä koskevien 
kunnianhimoisten tavoitteiden ja 
Eurooppa 2020 -strategian puitteissa 
sovittujen kansallisten tavoitteiden ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
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näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 
asialistalla;

Or. en

Tarkistus 38
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 
asialistalla;

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 
asialistalla; muistuttaa lisäksi aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen 
teemavuoden tai elinikäisen oppimisen 
kaltaisten aloitteiden tärkeydestä;

Or. de

Tarkistus 39
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat mukaan lukien –
täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko 
vuoden ajan tärkeällä sijalla poliittisella 

3. ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa 
aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja 
eurooppalaisen ohjausjakson – sen 
työllisyyteen, yhteiskuntaan ja 
sukupuoleen liittyvät näkökohdat mukaan 
lukien – täytäntöönpanoon ja pitämään ne 
koko vuoden ajan tärkeällä sijalla 
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asialistalla; poliittisella asialistalla;

Or. en

Tarkistus 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
julkisten ja erityisesti vähemmän 
kehittyneille alueille tehtävien 
investointien merkitystä sosiaalisen ja 
taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä; pitää tämän vuoksi 
välttämättömänä vakaus- ja 
kasvusopimuksen kumoamista, kun 
otetaan huomioon sen kielteiset 
vaikutukset rakennerahastojen 
asianmukaiselle täytäntöönpanolle ja 
yleisesti investoinneille; pyytää tekemään 
selvän eron investointien ja juoksevien 
kulujen välille, ja katsoo, että 
koulutukseen, sosiaalipalveluihin, 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja 
infrastruktuureihin sekä uusiutuvaan 
energiaan, liikenteeseen ja viestintään 
liittyvät kulut ovat investointeja;

Or. pt

Tarkistus 41
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta – johdanto-osa

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on valmis ryhtymään asianomaisten 
sidosryhmien – työmarkkinaosapuolet ja 

5. on valmis ryhtymään kansallisten 
parlamenttien ja asianomaisten 
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kansalaisjärjestöt mukaan lukien – kanssa 
säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun ja 
keskusteluun Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyvistä 
näkökohdista sekä eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta, ja kehottaa tässä 
yhteydessä

sidosryhmien – työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan lukien – kanssa 
säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun ja 
keskusteluun Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyvistä 
näkökohdista sekä eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta, ja kehottaa tässä 
yhteydessä

Or. en

Tarkistus 42
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
5 kohta – johdanto-osa

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on valmis ryhtymään asianomaisten 
sidosryhmien – työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan lukien – kanssa 
säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun ja 
keskusteluun Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyvistä
näkökohdista sekä eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta, ja kehottaa tässä 
yhteydessä

5. on valmis ryhtymään asianomaisten 
sidosryhmien – elinkeinoelämä, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt 
mukaan lukien – kanssa säännölliseen 
poliittiseen vuoropuheluun ja keskusteluun 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja 
sosiaaliasioihin liittyvistä näkökohdista 
sekä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, ja 
kehottaa tässä yhteydessä

Or. en

Tarkistus 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 kohta – johdanto-osa

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on valmis ryhtymään asianomaisten 
sidosryhmien – työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan lukien – kanssa 
säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun ja 
keskusteluun Eurooppa 2020 -strategian 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyvistä 
näkökohdista sekä eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta, ja kehottaa tässä 
yhteydessä

Or. fr

Tarkistus 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 kohta − b alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) työllisyyskomiteaa ilmoittamaan 
suorittamansa työllisyyden seurannan 
tuloksista Euroopan parlamentin asiasta 
vastaavalle valiokunnalle;

b) lisäämään avoimuutta eurooppalaisen 
ohjausjakson eri toimijoiden ja 
työllisyyskomitean välillä, jotta ne 
ilmoittaisivat säännöllisesti suorittamansa 
työllisyyden seurannan tuloksista Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle;

Or. fr

Tarkistus 45
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 kohta − b alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) työllisyyskomiteaa ilmoittamaan 
suorittamansa työllisyyden seurannan 
tuloksista Euroopan parlamentin asiasta 
vastaavalle valiokunnalle;

b) työllisyyskomiteaa ilmoittamaan 
suorittamansa työllisyyden seurannan 
tuloksista Euroopan parlamentin 
asiaankuuluville valiokunnille;

Or. en

Tarkistus 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier



AM\871080FI.doc 25/37 PE467.222v01-00

FI

Lausuntoluonnos
5 kohta − c alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

c) työmarkkinaosapuolia, sosiaalialan 
kansalaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä 
osallistumaan säännölliseen keskusteluun 
parlamentin kanssa varsinkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan täytäntöönpanosta sekä 
edistymisestä kyseisiin aloihin liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttamisessa;

c) työmarkkinaosapuolia, sosiaalialan 
kansalaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä 
osallistumaan säännölliseen keskusteluun 
parlamentin kanssa varsinkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan täytäntöönpanosta sekä 
edistymisestä kyseisiin aloihin liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; vaatii 
lisäksi, että keskustelujen 
valmisteluasiakirjat toimitetaan etukäteen 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle;

Or. fr

Tarkistus 47
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta – c a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

c a) kun otetaan huomioon Pohjois-
Afrikassa syttyneet konfliktit ja näistä 
seurannut humanitäärinen hätätilanne, 
kehottaa ministeriöidenvälisen tason 
edustajia ja jäsenvaltioiden johtavia 
kansalaisjärjestöjä käymään ajoittaisia 
keskusteluja vertaillakseen strategioita, 
joita täytäntöönpannaan 
maahanmuuttotilanteen hallitsemiseksi, 
sekä tiedottaakseen toisilleen 
käynnistetyistä hankkeista ja esiin 
nousevista tarpeista;

Or. it

Tarkistus 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii, että eurooppalainen 
ohjausjakso ei olisi komission ja 
neuvoston kansallisten talousarvioiden 
laadinta-, hallinta- ja valvontaväline vaan 
talousarvion laadinnan tukiväline täysin 
perusoikeuksien ja sosiaalialalla 
saavutettujen etujen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että makrotaloudellista 
sosiaalista vuoropuhelua on vahvistettava 
ja se on institutionalisoitava, ja katsoo, 
että työmarkkinaosapuolten on 
osallistuttava niiden toimien 
kehittämiseen, joihin Euroopan komissio 
haluaa ryhtyä eurooppalaisen 
ohjausjakson ja uuden talouden 
ohjausjärjestelmän täytäntöönpanon 
puitteissa; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolten on annettava 
näistä toimista lausunto tai, tarvittaessa, 
suositus komissiolle;

Or. en

Tarkistus 50
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ilmoittamaan 
parlamentille keskinäisen oppimisen 
ohjelman mukaisesti toteutetun toiminnan 
tuloksista varsinkin niillä osa-alueilla, joita 
korostetaan Eurooppa-neuvoston 
strategisessa ohjauksessa;

6. kehottaa komissiota ilmoittamaan 
parlamentille keskinäisen oppimisen 
ohjelman mukaisesti toteutetun toiminnan 
tuloksista varsinkin niillä osa-alueilla, joita 
korostetaan Eurooppa-neuvoston 
strategisessa ohjauksessa; tähdentää 
ohjelmalle myönnetyn rahoituksen 
saatavuuden ja käyttöasteen ajoittaisen 
valvonnan tärkeyttä, jolloin pystytään 
reaaliajassa määrittämään mahdollisesti 
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
tavanomaiset byrokratian sudenkuopat 
eivät estä ohjelman tavoitteiden 
toteuttamista;

Or. it

Tarkistus 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
yhtäältä mikro- ja makrotalouspolitiikan ja 
toisaalta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
välinen molemminpuolisesti tehostettu 
yhteentoimivuus, joka on olennaisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -strategian 
kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
kannalta;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
yhtäältä mikro- ja makrotalouspolitiikan ja 
toisaalta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
välinen molemminpuolisesti tehostettu 
yhteentoimivuus, joka on olennaisen 
tärkeää Eurooppa 2020 -strategian 
kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
kannalta, ja että on kunnioitettava 
sosiaalialalla saavutettuja etuja ja 
torjuttava köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. fr

Tarkistus 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on edelleen sitoutunut kiinnittämään 
muun muassa eurooppalaista ohjausjaksoa 
käsitellessään erityistä huomiota 
työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen 
vaikutukseen makrotaloudelliseen 
tilanteeseen ja päinvastoin.

8. on edelleen sitoutunut kiinnittämään 
muun muassa eurooppalaista ohjausjaksoa 
käsitellessään erityistä huomiota 
työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen 
vaikutukseen makrotaloudelliseen 
tilanteeseen ja päinvastoin ja kehottaa 
komissiota tekemään samoin.

Or. fr

Tarkistus 53
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on edelleen sitoutunut kiinnittämään 
muun muassa eurooppalaista ohjausjaksoa 
käsitellessään erityistä huomiota 
työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen 
vaikutukseen makrotaloudelliseen 
tilanteeseen ja päinvastoin.

8. on edelleen ehdottoman sitoutunut 
kiinnittämään muun muassa eurooppalaista 
ohjausjaksoa käsitellessään erityistä 
huomiota työllisyyden ja sosiaalisen 
tilanteen vaikutukseen makrotaloudelliseen 
tilanteeseen ja päinvastoin.

Or. de

Tarkistus 54
Olle Ludvigsson

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikalla on keskeinen osa koko 
Eurooppa 2020 -strategiassa ja sen 
hallinnassa; katsoo, että kyseisiä 



AM\871080FI.doc 29/37 PE467.222v01-00

FI

politiikanaloja on vahvistettava kriisin 
vuoksi ja että eurooppalainen ohjausjakso 
on olennainen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota työllisyyden 
edistämiseen, laittoman työn torjumiseen, 
elinikäisen oppimisen edistämiseen, 
työjärjestelyjen joustavuuden lisäämiseen 
ja lastenhoitovalmiuksien parantamiseen; 

Or. en

Tarkistus 56
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että työllisyyteen ja 
työpaikkojen luomiseen liittyvä kestävä ja 
osallistava kasvu on kaikkien politiikkaa 
koskevien ehdotusten ytimessä;

Or. en
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Tarkistus 57
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota takaamaan, että 
kansallisissa uudistusohjelmissa 
ilmoitetuilla kansallisilla toimilla ja 
tavoitteilla saavutetaan yhdessä taso, joka 
on riittävän kunnianhimoinen EU 2020 
-strategian yleistavoitteiden 
saavuttamiseksi; ilmaisee huolensa siitä, 
että ensimmäisen eurooppalaisen 
ohjausjakson osalta ei ollut niin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että kaikki 
jäsenvaltiot osallistuvat yleistavoitteiden 
saavuttamiseen mahdollisuuksiensa 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 58
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. panee merkille, että ensimmäisen 
eurooppalaisen ohjausjakson mukaisten 
kansallisten uudistusohjelmien laatu 
vaihtelee huomattavasti konkreettisuuden, 
toteuttamiskelpoisuuden ja kattavuuden 
osalta; kehottaa komissiota tekemään 
laadukkaimmista kansallisista 
uudistusohjelmista vakiomallin 
seuraaville eurooppalaisille 
ohjausjaksoille;

Or. en
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Tarkistus 59
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota takaamaan 
kansallisten uudistusohjelmien aiempaa 
paremman vertailukelpoisuuden ja 
laatimaan yhteiset vertailuperusteet 
ohjelmien arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistus 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että EU tarvitsee kestävää 
kehitystä tukevat makrotaloudelliset 
puitteet ja että työllisyyttä on lisättävä ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta on 
vahvistettava; katsoo, että EU:n raha- ja 
veropolitiikalla on ollut kielteisiä 
seurauksia talouden kasvulle ja 
työllisyydelle, ja muistuttaa, että 
rahapolitiikan on edistettävä talouden 
toipumisen vahvistamista ja työllisyyden 
torjuntaa;

Or. pt

Tarkistus 61
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä erityistä 
huomiota suuntaviivan 8 osalta nuorten 
pääsyyn koulutukseen, opinto-
ohjaukseen, henkilökohtaiseen ja 
elinikäiseen mukautettuun koulutukseen, 
millä edistetään vuotuista kasvua ja 
kilpailukykyä ja mahdollistetaan 
laadukkaan, jopa korkeatasoisen, 
koulutuksen ja työmarkkinoiden tulevien 
tarpeiden vastaavuus;

Or. fr

Tarkistus 62
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kiinnittämään erityistä huomiota 
suuntaviivan 9 osalta siihen, että taloutta 
ei saa elvyttää vähentämättä Euroopan 
unionin nykyistä työttömyyttä, erityisesti 
nuorisotyöttömyyttä, eikä torjumatta 
etukäteen koulun keskeyttämistä;

Or. fr

Tarkistus 63
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kannattaa 75 prosentin 
työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ja 
työllisyyspolitiikan, sosiaalipolitiikan ja 
talouspolitiikan välisen vuorovaikutuksen 
vahvistamisen puitteissa työttömien 
sosiaalituen kehittämistä maltillisesti tai 
sitä, että sen edellytykseksi asetetaan 
yleishyödyllisten töiden tekeminen, sekä 
taloudellisia kannustimia työn 
vastaanottamiselle;

Or. fr

Tarkistus 64
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
noudattamaan talouspolitiikan 
hyväksymisen puitteissa Eurooppa 2020 
-strategian sosiaalisten tavoitteiden 
täytäntöönpanoa, erityisesti 
makrotaloudellisten tavoitteiden, joiden 
avulla voidaan rahoittaa 
sosiaalipolitiikkaa, jolla edistetään 
iäkkäiden henkilöiden pääsyä 
työmarkkinoille, kaikkien yritysten 
yhteisen vähimmäissosiaaliturvan 
(eurooppalainen laatumerkki) 
perustamista koskevien jäsenvaltioiden 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 65
Philippe Boulland
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Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. toivoo, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa huolehditaan 
suuntaviivan 7 täytäntöönpanossa 
erityisesti laittoman työn torjumisesta 
jäsenvaltioissa, sillä se olisi huomattava 
taloudellinen voitto Euroopan unionille;

Or. fr

Tarkistus 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. toivoo, että suositukset suunnitellaan 
hyvissä ajoin etukäteen, jotta niillä voi 
olla todellinen vaikutus kansallisia 
talousarvioita koskeviin päätöksiin;

Or. fr

Tarkistus 67
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. kannattaa julkisen sektorin palkkojen 
rajoittamista, mikäli ne on sidottu 
indeksiin ja erityisesti, jos seurauksena on 
jäsenvaltion julkinen alijäämä;

Or. fr



AM\871080FI.doc 35/37 PE467.222v01-00

FI

Tarkistus 68
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
valvomaan suuntaviivan 7 
täytäntöönpanoa ja erityisesti edistämään 
talous- ja sosiaalipolitiikka 
toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen ja 
ottamaan huomioon eliniänodotteen 
nousun eläkeiän osalta;

Or. fr

Tarkistus 69
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
8 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 i. toivoo, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa ei keskitytä ainoastaan 
kunkin jäsenvaltion omiin taloudellisiin 
menettelyihin ja suuntaviivoihin vaan 
myös sisämarkkinoiden rajatylittäviin 
vaikutuksiin ja että pannaan täytäntöön 
rahaliikenteen vero, jota sovelletaan koko 
sisämarkkinoihin; katsoo, että tämän 
veron avulla olisi mahdollista säännellä 
makrotalouden rakenteellista
epätasapainoa ja rajoittaa mahdollisten 
kriisien sosiaalista vaikutusta 
eurooppalaisiin työntekijöihin; katsoo, 
että tämä vero toimisi verosuojana;

Or. fr
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Tarkistus 70
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
asettaneet kansallisia tavoitteita tai 
sitoutuneet riittävässä määrin ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta EU:n 
kokonaistavoite Euroopan miesten ja 
naisten 75 prosentin työllisyysasteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä 
voitaisiin saavuttaa, sitoutumaan tähän 
tavoitteeseen ja poistamaan 
työmarkkinoiden esteitä keskittymällä 
erityisesti Euroopan keskeisiin 
rakenteellisiin heikkouksiin, kuten 
tiettyjen väestöryhmien alhaiseen 
osallistumiseen työmarkkinoille; 

Or. lt

Tarkistus 71
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
asettaneet kansallisia tavoitteita tai 
sitoutuneet riittävässä määrin ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta EU:n 
kokonaistavoite Euroopan miesten ja 
naisten 75 prosentin työllisyysasteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä 
voitaisiin saavuttaa, sitoutumaan tähän 
tavoitteeseen ja poistamaan 
työmarkkinoiden esteitä keskittymällä 
erityisesti Euroopan keskeisiin 
rakenteellisiin heikkouksiin, kuten 
tiettyjen väestöryhmien alhaiseen 
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osallistumiseen työmarkkinoille; 

Or. lt


