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Tarkistus 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että vuoden 2013 talousarvion 
on tuettava Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita, ja pyytää riittävää rahoitusta 
lippulaivahankkeille "Nuoret liikkeellä", 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma", "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi" ja 
"Innovaatiounioni";

1. painottaa, että vuoden 2013 talousarvion 
on tuettava Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita, ja pyytää kunnianhimoista
rahoitusta lippulaivahankkeille "Nuoret 
liikkeellä", "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma", "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi" ja 
"Innovaatiounioni";

Or. fr

Tarkistus 2
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että vuoden 2013 talousarvion 
on tuettava Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita, ja pyytää riittävää rahoitusta 
lippulaivahankkeille "Nuoret liikkeellä", 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma", "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi" ja 
"Innovaatiounioni";

1. painottaa, että vuoden 2013 talousarvion 
on tuettava Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita, ja pyytää riittävää rahoitusta 
lippulaivahankkeille "Nuoret liikkeellä", 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma", "Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi" ja 
"Innovaatiounioni"; kehottaa korostamaan 
erityisesti työpaikkojen luomista uusien 
yritysten perustamisella ja vahvistamisella 
sekä sitä merkittävää asemaa, joka uusilla 
yrityksillä on vuoden 2020 
työllisyystavoitteen (75 %) 
saavuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 3
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on vakuuttunut siitä, että Euroopan 
unionin talousarvion olisi oltava linjassa 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
säästötalousarvioiden kanssa; katsoo, että 
tämä pakottaa priorisoimaan asiat 
paremmin, tehostamaan toimintaa ja 
korostamaan enemmän menojen laatua 
kuin määrää;

Or. en

Tarkistus 4
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja
että työpaikkojen luomista on 
vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne edellyttää sitä, että työpaikkojen 
luomista on vauhditettava; muistuttaa, että 
kaikille työllisyyteen liittyville aloitteille 
on varattava rahoitus ja että periaatteena 
olisi oltava, että työtä järjestetään ensin 
jäsenvaltion omille kansalaisille;

Or. de

Tarkistus 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että työpaikkojen luomista on 
vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

2. korostaa nuorisotyöttömyyden torjuntaa 
koskevia talousarviotarpeita ja sitä, että 
työpaikkojen luomista on vauhditettava; 
kehottaa komissiota yksilöimään tähän 
tarkoitetut määrärahat selvästi;
muistuttaa, että kaikille työllisyyteen 
liittyville aloitteille on varattava 
asianmukainen rahoitus;

Or. fr

Tarkistus 6
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että työpaikkojen luomista on 
vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että on luotava dynaaminen, 
innovatiivinen ja yritysystävällinen 
ympäristö työpaikkojen luomiseksi; 
muistuttaa, että kaikille työllisyyteen 
liittyville aloitteille on varattava 
asianmukainen rahoitus;

Or. en

Tarkistus 7
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että työpaikkojen luomista on 

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että laadukkaiden työpaikkojen luomista 
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vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

on vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

Or. de

Tarkistus 8
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että työpaikkojen luomista on 
vauhditettava; muistuttaa, että kaikille 
työllisyyteen liittyville aloitteille on 
varattava asianmukainen rahoitus;

2. korostaa, että työttömien nuorten vaikea 
tilanne on tunnustettava talousarviossa ja 
että työpaikkojen luomista on 
vauhditettava; korostaa, että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä niihin nuoriin 
työttömiin, jotka tulevat sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevista ryhmistä;
muistuttaa, että kaikille työllisyyteen 
liittyville aloitteille on varattava 
asianmukainen rahoitus;

Or. en

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii tukemaan taloudellisesti myös 
ohjelmia, joilla luodaan työpaikkoja 
sellaisille henkilöille, joilla on 
työmarkkinoilla useita syitä heikompaan 
asemaan, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset henkilöt sekä vähemmistöön 
kuuluvat henkilöt;

Or. en
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Tarkistus 10
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että mikroyritykset sekä 
pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät 
suuren määrän työntekijöitä EU:ssa ja 
että niitä perustettaessa ja ylläpidettäessä 
yksi keskeisimmistä ongelmista on 
rahoituksen saaminen; ehdottaakin, että 
mikrorahoitusjärjestelyä laajennetaan;

Or. pt

Tarkistus 11
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo myös, että vuoden 2013 
talousarviossa olisi tuettava tiettyjä 
komission ehdottamia konkreettisia toimia 
työllisyyden lisäämiseksi, kuten 
työpaikkojen kysyntään keskittyminen, 
sellaisten keinojen esittäminen, joilla 
jäsenvaltiot saadaan ottamaan lisää 
työntekijöitä työn verotusta laskemalla, tai 
tukemalla enemmän yritysten 
perustamista;

Or. en

Tarkistus 12
Franz Obermayr
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa lisätyn ja 
uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
lähestyessä loppuaan;

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen;

Or. de

Tarkistus 13
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa lisätyn ja
uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen lähestyessä 
loppuaan;

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa uudelleen 
suunnatun ESR:n ohjelmasuunnittelun 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
lähestyessä loppuaan;

Or. en

Tarkistus 14
Ramona Nicole Mănescu
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa
Euroopan sosiaalirahaston
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa lisätyn ja 
uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen lähestyessä 
loppuaan;

3. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
rakennerahaston kohdentamattomat 
määrärahat nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen tukemalla pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä uusien työpaikkojen 
luomisessa ja ammattikoulutusohjelmien 
kehittämisessä; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa lisätyn ja 
uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen lähestyessä 
loppuaan; 

Or. en

Tarkistus 15
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen; pyytää ottamaan huomioon 
vuoden 2013 talousarviossa lisätyn ja 
uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen lähestyessä 
loppuaan;

3. pitää ilahduttavana päätöstä osoittaa 
Euroopan sosiaalirahaston 
kohdentamattomat määrärahat 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
tukemiseen (etenkin mikroyritysten 
tukemiseen, koska 90 prosenttia pienistä 
ja keskisuurista yrityksistä on itse asiassa 
mikroyrityksiä); pyytää ottamaan 
huomioon vuoden 2013 talousarviossa 
lisätyn ja uudelleen suunnatun ESR:n 
ohjelmasuunnittelun nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen lähestyessä 
loppuaan;

Or. en
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Tarkistus 16
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
rakennerahaston kohdentamattomat 
määrärahat uusien yrittäjien 
toimintaedellytysten parantamiseen, jotta 
voidaan paremmin hyödyntää niiden 
suurta potentiaalia luoda uusia kestäviä 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 17
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen ja
uudelleenkoulutukseen 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa, ja kehottaa 
käyttämään ESR:a paremmin ja lisäämään 
Euroopan globalisaatiorahaston 
arvostusta;

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen,
uudelleenkoulutukseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä opetukseen 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa, ja kehottaa 
käyttämään ESR:a paremmin;

Or. en

Tarkistus 18
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa, ja kehottaa 
käyttämään ESR:a paremmin ja lisäämään 
Euroopan globalisaatiorahaston arvostusta;

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen etenkin 
vanhemmille työntekijöille, jotka voivat 
muuten syrjäytyä työmarkkinoilta, 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa ja Eurooppa 2020 
-tavoitteiden mukaisesti ja niiden 
keskeisten alojen mukaisesti, joilla 
komission tiedonannon "Tavoitteena 
työllistävä elpyminen" mukaan on paljon 
potentiaalia luoda työpaikkoja, kuten 
vihreä talous, terveydenhuolto sekä tieto-
ja viestintätekniikan sektorit;
kehottaa käyttämään ESR:a paremmin ja 
lisäämään Euroopan globalisaatiorahaston 
arvostusta lisäämällä johdonmukaisuutta, 
kestävyyttä ja täydentävyyttä, jotta 
päätöksentekoprosessia voidaan lyhentää 
ja yksinkertaistaa;

Or. en

Tarkistus 19
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa, ja kehottaa 
käyttämään ESR:a paremmin ja lisäämään 
Euroopan globalisaatiorahaston arvostusta;

4. pyytää jatkuvaa talousarviotukea tarpeita 
vastaavaan koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen 
työmarkkinaosapuolten tuella aloilla, joilla 
työvoimasta on pulaa, ja kehottaa 
käyttämään ESR:a paremmin ja lisäämään 
Euroopan globalisaatiorahaston arvostusta;
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
globalisaatiorahastoa täysimääräisesti ja 
etenkin lisäämään ponnistelujaan tämän 
välineen tunnetuksi tekemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 20
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että sosiaalisiin toimiin 
osoitettuja talousarviomäärärahoja on 
nostettava kautta linjan; katsoo, että 
etenkin Euroopan sosiaalirahasto 
tarvitsee kaksinkertaisesti määrärahoja 
voidakseen selvitä kriisin sosiaalisista 
seurauksista ja etenkin työttömyydestä ja 
köyhyydestä;

Or. pt

Tarkistus 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Euroopan 
globalisaatiorahaston 
täytäntöönpanoasetuksen nykyisessä 
tarkistamisessa on tehostettava rahastoa 
ja etenkin sen varojen käyttöönottamista 
koskevia talousarvionäkökohtia;

Or. fr

Tarkistus 22
Inês Cristina Zuber
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Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pyytää nostamaan Euroopan unionin 
yhteisrahoitusosuutta etenkin sosiaalialan 
hankkeissa (ESR, koheesiorahasto ja 
Progress-ohjelma), jotta voidaan 
varmistaa, että taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat jäsenvaltiot voivat 
hyödyntää Euroopan unionin varoja 
täysimääräisesti; katsoo, että kansallisen 
osuuden olisi oltava enintään 
10 prosenttia;

Or. pt

Tarkistus 23
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa tarvetta valtavirtaistaa 
sukupuolten tasa-arvo Euroopan unionin 
varojen sääntelyyn ja täytäntöönpanoon 
kokonaisuudessaan; kiinnittää erityistä 
huomiota ESR:on, jolla on oltava 
riittävästi resursseja tasa-arvon, 
laadukkaiden ja pysyvien työpaikkojen 
sekä tulojen oikeudenmukaisen jaon 
edistämiseen;

Or. pt

Tarkistus 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa lisäämään kohderyhminä 
oleville kansalaisille suunnattua tiedotusta 
nykyisistä ohjelmista, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, pilottihanke
"Eka Eures-työpaikka" sekä 
mikrorahoitusjärjestely;

5. kehottaa lisäämään kohderyhminä 
oleville kansalaisille suunnattua tiedotusta 
nykyisistä ohjelmista, joita ovat 
esimerkiksi Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, pilottihankkeet
"Eka Eures-työpaikka", "Sosiaalinen 
yhteisvastuu ja sosiaalisen integraation 
edistäminen" sekä mikrorahoitusjärjestely;

Or. fr

Tarkistus 25
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ehdottaa, että luodaan budjettikohta 
ja annetaan siihen tarvittavat määrärahat, 
jotta voidaan kannustaa muuttamaan 
valheellisen yksityisyrittäjästatuksen 
todelliseksi työsopimukseksi, koska tämä 
on keskeinen asia työntekijöiden 
oikeuksien kannalta;

Or. pt

Tarkistus 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa antamaan parlamentille 
säännöllisesti yksityiskohtaisia tietoja 
komission toteuttamien pilottihankkeiden 
täytäntöönpanovaiheista;
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Or. fr

Tarkistus 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pyytää käynnistämään 
pilottihankkeita etenkin nuorisotakuun ja 
työntekijöiden rahoitusosakkuuden alalla;

Or. fr

Tarkistus 28
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että unionin talousarvion on 
tuettava sosiaalisen lähentymisen 
edistämistä, sosiaalisesti vastuullisia 
yrityksiä koskevien toimintalinjojen 
kehittämistä sekä lakisääteisten työelämän 
normien soveltamisen valvontaa yrityksissä 
sen varmistamiseksi, että luodaan 
kunnollisia työpaikkoja.

6. painottaa, että unionin talousarvion on 
tuettava sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamisen, kilpailukyvyn ja 
sosiaalisen lähentymisen edistämistä, 
sosiaalisesti vastuullisia yrityksiä 
koskevien toimintalinjojen kehittämistä 
sekä lakisääteisten työelämän normien 
soveltamisen valvontaa yrityksissä sen 
varmistamiseksi, että luodaan kunnollisia 
työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 29
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että unionin talousarvion on 
tuettava sosiaalisen lähentymisen 
edistämistä, sosiaalisesti vastuullisia 
yrityksiä koskevien toimintalinjojen 
kehittämistä sekä lakisääteisten työelämän 
normien soveltamisen valvontaa yrityksissä 
sen varmistamiseksi, että luodaan 
kunnollisia työpaikkoja.

6. painottaa, että unionin talousarvion on 
tuettava sosiaalisen lähentymisen 
edistämistä, sosiaalisesti vastuullisia 
yrityksiä koskevien toimintalinjojen 
kehittämistä sekä lakisääteisten työelämän 
normien soveltamisen valvontaa yrityksissä 
sen varmistamiseksi, että luodaan 
kunnollisia työpaikkoja eli sellaisia 
vakaita työpaikkoja, joissa on hyvät 
työolot sekä palkkaus, joka mahdollistaa 
perushyödykkeiden ja -palvelujen 
hankkimisen.

Or. fr


