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Tarkistus 1
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että palveluala 
muodostaa yli 70 prosenttia Euroopan 
unionin taloudellisesta toiminnasta sekä 
vastaavan ja kasvussa olevan 
prosenttiosuuden kokonaistyöllisyydestä;

Or. bg

Tarkistus 2
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
yhdeksän kymmenestä työpaikasta syntyy 
palvelualalle ja että tutkimusten mukaan 
palvelujen sisämarkkinoiden 
tehostaminen entisestään voi auttaa 
synnyttämään huomattavaa 
työllistämispotentiaalia – työpaikkoja, 
joita EU kipeästi tarvitsee näinä kriisin 
aikoina;

Or. bg

Tarkistus 3
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)



PE491.092v01-00 4/22 AM\904067FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että naisten 
työllisyysaste on 62,1 prosenttia 
verrattuna miesten 75,1 prosenttiin, mikä 
tarkoittaa sitä, että Eurooppa 2020 
-strategian ensisijainen tavoite nostaa 
työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä voidaan saavuttaa vain, jos 
useammat naiset pääsevät 
työmarkkinoille;

Or. bg

Tarkistus 4
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että työn ja 
yksityiselämän paremman 
yhteensovittamisen mahdollistavat 
politiikat auttavat synnyttämään 
huomattavaa naisia koskevaa 
työllistämispotentiaalia ja helpottavat 
naisten parempaa sijoittautumista tarjolla 
oleviin työpaikkoihin ja lisäävät siten 
talouskasvua, työllisyyttä ja innovointia; 
ottaa lisäksi huomioon, että palvelualalla 
toimivat naiset työskentelevät pääasiassa 
esimerkiksi vähittäiskaupan parissa ja 
hotelleissa, mutta heitä ei vielä 
työskentele korkeammissa asemissa;

Or. bg

Tarkistus 5
Iliana Malinova Iotova
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että joustavat 
työsopimukset, kuten joustava työaika, 
osa-aikainen ja lyhytaikainen työ, voivat 
auttaa sekä mies- että naispuolisia 
huoltajia yhdistämään työn ja hoidon, jos 
heillä on mahdollisuus valita, erityisesti 
kun otetaan huomioon, että palveluala 
tarjoaa useita mahdollisuuksia tällaisiin 
joustaviin vaihtoehtoihin;

Or. bg

Tarkistus 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työoloista, jotka ovat 
ominaisia monille tämän alan työpaikoille 
(esimerkiksi työn ja hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen;

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin, joiden 
avulla torjutaan erityisesti naisia koskevia 
palvelualan epävarmoja työolosuhteita; 
suhtautuu kielteisesti sopimussuhteisiin 
liittyvään joustavuuteen ja 
epävarmuuteen, joka estää perhe-elämän 
järjestämisen ja vakauden; korostaa, että 
työsopimusten on oltava vakaita ja että 
niissä on määriteltävä työajat siten, että 
ne voidaan neuvotella naisten pyynnöstä 
perhe- ja työelämän yhteensovittamisen 
helpottamiseksi; katsoo, että samalla on 
varmistettava työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat työolot, jotka liittyvät muun 
muassa palkkaan, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen;

Or. pt
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Tarkistus 7
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työoloista, jotka ovat 
ominaisia monille tämän alan työpaikoille 
(esimerkiksi työn ja hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan 
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen;

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille, sekä miehille että 
naisille, mahdollisuus hyötyä joustavista 
työoloista, jotka ovat ominaisia monille 
tämän alan työpaikoille ja joiden avulla 
työntekijät voivat yhteensovittaa työ- ja 
yksityiselämänsä, ja varmistetaan samalla 
kunnolliset työolot, jotka liittyvät muun 
muassa sama palkka samanarvoisesta 
työstä -periaatteeseen, terveys- ja 
turvallisuusnormeihin, uranäkymiin, 
jatkokoulutukseen, sosiaaliturvaan sekä 
elinikäiseen oppimiseen;

Or. en

Tarkistus 8
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työoloista, jotka ovat 

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työjärjestelyistä, jotka 
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ominaisia monille tämän alan työpaikoille 
(esimerkiksi työn ja hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan 
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen;

ovat ominaisia monille tämän alan 
työpaikoille (esimerkiksi työn ja 
hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan 
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen; painottaa naisten ja miesten 
samapalkkaisuuden periaatteen 
merkitystä, kuten vahvistetaan 
perussopimuksen 157 artiklassa; toistaa 
24. toukokuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa esitetyn pyynnön 
tarkistaa direktiiviä 2006/54/EY 
viimeistään 15. helmikuuta 2013 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työoloista, jotka ovat 
ominaisia monille tämän alan työpaikoille 
(esimerkiksi työn ja hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan 
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uranäkymiin, 
sosiaaliturvaan sekä elinikäiseen 
oppimiseen;

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin toimiin 
palvelumarkkinoiden vahvistamiseksi 
entisestään niin, että kehitetään sen 
merkittäviä työllistämismahdollisuuksia ja 
annetaan työntekijöille mahdollisuus 
hyötyä joustavista työoloista, jotka ovat 
ominaisia monille tämän alan työpaikoille 
(esimerkiksi työn ja hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamiseksi), ja varmistetaan 
samalla kunnolliset työolot, jotka liittyvät 
muun muassa palkkaan, terveyteen ja 
turvallisuuteen, esteettömyyteen, 
uranäkymiin, sosiaaliturvaan sekä 
elinikäiseen oppimiseen;

Or. en
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Tarkistus 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään naistyöntekijöitä suojeleviin 
toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi 
velvollisuus antaa vapautus yö- tai 
vuorotyöstä naisille, joilla on alle 12-
vuotiaita lapsia, jos molemmat 
vanhemmat työskentelevät saman 
järjestelyn mukaisesti; vaatii 
jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti 
äitiyttä ja isyyttä ja torjumaan raskaana 
olevien, äskettäin synnyttäneiden ja 
imettävien työntekijöiden laittomia 
irtisanomisia;

Or. pt

Tarkistus 11
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
politiikkoja, jotka käsittelevät 
haavoittuvassa asemassa olevien 
työntekijöiden – erityisesti työttömien, 
matalan osaamistason, nuorten ja 
ikääntyvien työntekijöiden, vammaisten, 
mielenterveysongelmaisten tai 
siirtotyöläisten ja romanien kaltaisten 
vähemmistöryhmien – siirtymistä 
työmarkkinoille kohdistettujen ja 
räätälöityjen uraohjaus-, koulutus- ja 
harjoitteluohjelmien avulla;
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Or. ro

Tarkistus 12
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
laatimaan strategioita 
vähimmäisvaatimusten, kuten virallisten 
sopimusten, työehtosopimusten ja 
lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolten 
neuvottelemien palkkojen alarajojen, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot;
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Or. de

Tarkistus 14
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi painottaen erityisesti sama 
palkka samanarvoisesta työstä -periaatetta 
ja pyrkien torjumaan horisontaalisen ja 
vertikaalisen eriytymisen aiheuttamia 
kielteisiä seurauksia; vaatii erityistä 
verotus- ja etujärjestelmää 
henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen 
alaa varten, jotta voidaan torjua laajalle 
levinnyttä pimeää työtä ja taata siten 
asianmukaiset työolot;

Or. en

Tarkistus 15
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan laatimaan 
strategioita vähimmäisvaatimusten, kuten 
virallisten sopimusten, työehtosopimusten 
ja lakisääteisen minimipalkan, 
asettamiseksi; vaatii erityistä verotus- ja 
etujärjestelmää henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
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kotitalouspalvelujen alaa varten, jotta 
voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot;

voidaan torjua laajalle levinnyttä pimeää 
työtä ja taata siten asianmukaiset työolot; 
katsoo lisäksi, että työntekijöiden 
oikeuksia koskevien tietojen on oltava 
helposti saatavilla;

Or. bg

Tarkistus 16
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että huhtikuussa 2012 
toteutetussa Euroopan viidennessä 
työolotutkimuksessa 18 prosenttia 
työntekijöistä ilmoitti, että heidän työnsä 
ja yksityiselämänsä ovat epätasapainossa; 
koko EU:ssa 19 prosenttia naisista ja 
7 prosenttia miehistä työskentelee lyhyissä 
osa-aikaisissa työsuhteissa (alle 20 tuntia 
viikossa); vain 3 prosenttia 35–49-
vuotiaista miehistä työskentelee lyhyissä 
osa-aikaisissa työsuhteissa, kun taas 
saman ikäluokan naisista 18 prosenttia 
työskentelee tällaisissa työsuhteissa; 
panee lisäksi merkille, että osa-aikaisia 
töitä on useimmiten tietyillä aloilla: yli 
38 prosenttia osa-aikaisista työntekijöistä 
(sekä lyhyissä että pidemmissä, 20–
34 tuntia viikossa työllistävissä 
työsuhteissa) työskentelee koulutus-, 
terveys- ja sosiaalipalvelualoilla, muilla 
palvelualoilla sekä vähittäiskauppa- ja 
tukkukauppa-aloilla; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita hyväksymään 
asianmukaisia politiikkoja, joilla 
helpotetaan työn ja yksityiselämän 
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yhteensovittamista, mukaan luettuina osa-
aikaista työtä koskevia politiikkoja, jotta 
rohkaistaan molempia vanhempia 
osallistumaan aktiivisesti työn ja vapaa-
ajan yhteensovittamiseen ja korjataan 
näin nykyinen asiaa koskeva sukupuolten 
epätasa-arvo;

Or. en

Tarkistus 17
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa naispuolisten 
työntekijöiden suuresta määrästä 
hoitopalveluiden alalla ja usein huonoista 
työoloista; korostaa, että on päästävä pian 
sopimukseen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivistä palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanosta, jotta 
pystytään torjumaan syrjintää 
hoitopalveluiden alalla ja takaamaan 
asianmukaiset minimipalkat ja 
enimmäistyöajat sekä selkeät 
turvallisuussäännökset työpaikoilla;
painottaa, että 
henkilöstövuokrausyritysten 
harjoittamalle työvoiman vuokraukselle 
täytyy erityisesti luoda selkeät ehdot;

Or. de

Tarkistus 18
Konstantinos Poupakis
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 α. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että palvelualalla 
noudatetaan työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia 
erityisesti, kun on kyse etätyöstä työn 
sijaintipaikan luonteen vuoksi, ja 
kehottaa varmistamaan yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa, että 
asiaankuuluva lainsäädäntö on ajan 
tasalla myös tiedeyhteisön päätelmien 
mukaisesti;

Or. el

Tarkistus 19
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2a. suhtautuu myönteisesti vuotuiseen 
kasvuselvitykseen liittyvään komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjaan 
henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen 
työllistämispotentiaalin hyödyntämisestä 
ja kehottaa jäsenvaltioita, 
työmarkkinaosapuolia ja muita 
sidosryhmiä vastaamaan aktiivisesti 
komission kehotukseen keskustella 
aiheesta;

Or. bg

Tarkistus 20
Iliana Malinova Iotova
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää saada 
pikaisesti aikaan sopimus sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta
Euroopan unionin ohjelmasta, jotta 
palvelualan työntekijät ja yrittäjät voivat 
hyötyä siihen sisältyvästä mikrorahoitusta 
ja sosiaalista yrittäjyyttä koskevasta 
lohkosta;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että
mikrorahoitusta jatketaan omana 
lohkonaan sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin
ohjelman puitteissa, ja korostaa 
mikrorahoituksen merkitystä välineenä, 
jolla tuetaan naisyrittäjiä ja 
epäedullisessa työmarkkina-asemassa 
olevia henkilöitä palvelualalla;

Or. en

Tarkistus 21
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää saada pikaisesti 
aikaan sopimus sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta, jotta palvelualan työntekijät ja 
yrittäjät voivat hyötyä siihen sisältyvästä 
mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskevasta lohkosta;

3. korostaa, että on tärkeää saada pikaisesti 
aikaan sopimus sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta, jotta palvelualan työntekijät ja 
yrittäjät voivat hyötyä siihen sisältyvästä 
mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskevasta lohkosta; korostaa tässä 
yhteydessä, että naisyrittäjille on tarjolla 
huomattavia mahdollisuuksia, koska 
naiset valitsevat edelleen yleisesti 
koulutusalansa palvelualalta ja heillä on 
myös kaupallista kokemusta ja kauppaa 
koskevaa tietoutta palvelualalta;

Or. en

Tarkistus 22
Nadja Hirsch
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää saada pikaisesti 
aikaan sopimus sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta, jotta palvelualan työntekijät ja 
yrittäjät voivat hyötyä siihen sisältyvästä 
mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskevasta lohkosta;

3. korostaa, että on tärkeää saada pikaisesti 
aikaan sopimus sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta, jotta palvelualan työntekijät ja 
yrittäjät voivat hyötyä siihen sisältyvästä 
mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskevasta lohkosta; suhtautuu 
myönteisesti komission esittämään 
tiedonantoon yhteiskunnallisista 
yrityksistä, sillä juuri naiset työskentelevät 
paljon osuus- ja yhteisötalouden 
työpaikoissa;

Or. de

Tarkistus 23
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3a. toteaa, että palvelualalla, erityisesti 
naisten keskuudessa, vallitseva pimeän ja 
epävarman työn ilmiö on levinnyt laajalle; 
katsoo, että komission pitäisi kannustaa 
jäsenvaltioita kehittämään strategioita ja 
sisällyttämään ne kansallisiin 
strategioihinsa Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanemiseksi ja kyseisen ilmiön 
torjumiseksi; katsoo, että palvelualan 
työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus 
elinikäiseen oppimiseen ja pääsy 
ohjelmiin, jotka käsittelevät oppimista, 
kehittymistä ja vaihtelua;

Or. bg
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Tarkistus 24
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan palvelualan lukuisten 
liikkuvien työntekijöiden sosiaalisten ja 
työhön liittyvien oikeuksien suojelun ja 
torjumaan kaikenlaista hyväksikäyttöä;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan palvelualan lukuisten 
liikkuvien työntekijöiden sosiaalisten ja 
työhön liittyvien oikeuksien suojelun ja 
torjumaan kaikenlaista hyväksikäyttöä ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa;
korostaa tarvetta luoda sääntöjä, jotka 
edistävät työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista;

Or. it

Tarkistus 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan palvelualan lukuisten 
liikkuvien työntekijöiden sosiaalisten ja 
työhön liittyvien oikeuksien suojelun ja 
torjumaan kaikenlaista hyväksikäyttöä;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan palvelualan lukuisten 
liikkuvien työntekijöiden sosiaalisten ja 
työhön liittyvien oikeuksien suojelun ja 
torjumaan kaikenlaista hyväksikäyttöä;
korostaa, että työntekijöiden liikkuvuuden 
on oltava vapaaehtoista;

Or. pt

Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 α. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
toimia pimeän työn, jossa naisten osuus 
on selvästi suurempi, torjumiseksi siten, 
että torjutaan naisten köyhyyttä ja 
varmistetaan sosiaaliturvajärjestelmien 
kestävyys;

Or. el

Tarkistus 27
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita viipymättä 
ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) kotitaloustyötä koskevan 
yleissopimuksen nro 189, jonka 
kolmikantainen järjestö hyväksyi 
vuonna 2011 ja jolla pyritään 
varmistamaan kotitaloustyöntekijöille 
kunnolliset työolot ja samat työntekijöiden 
perusoikeudet kuin muillakin 
työntekijöillä;

Or. en

Tarkistus 28
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
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hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä ohjelmia voidakseen kohentaa 
taitojen ja työtehtävien välistä 
kohtaamattomuutta;

hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä pysyviä ohjelmia voidakseen 
kohentaa taitojen ja työtehtävien välistä 
kohtaamattomuutta ja varmistaa, että 
työntekijät voivat kehittää uusia taitoja ja 
osaamista, joita jatkuvasti muuttuvat 
työmarkkinat edellyttävät;

Or. it

Tarkistus 29
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä ohjelmia voidakseen kohentaa 
taitojen ja työtehtävien välistä 
kohtaamattomuutta;

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä ohjelmia ja elinikäistä oppimista 
voidakseen kohentaa tulevia 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja 
vähentää taitojen ja työtehtävien välistä 
kohtaamattomuutta;

Or. en

Tarkistus 30
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä ohjelmia voidakseen kohentaa 
taitojen ja työtehtävien välistä 

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä (erityisesti heikossa 
asemassa olevilla ryhmillä) on oltava 
mahdollisuus hyödyntää ammattitaidon 
parantamiseen tähtääviä ohjelmia 
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kohtaamattomuutta; voidakseen kohentaa taitojen ja 
työtehtävien välistä kohtaamattomuutta;

Or. en

Tarkistus 31
Silvana Koch-Mehrin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
hyödyntää ammattitaidon parantamiseen 
tähtääviä ohjelmia voidakseen kohentaa 
taitojen ja työtehtävien välistä 
kohtaamattomuutta;

5. korostaa, että kaikilla palvelualan 
työntekijöillä on oltava mahdollisuus 
hyödyntää ammattitaidon parantamiseen ja 
jatkokoulutukseen tähtääviä ohjelmia 
voidakseen kohentaa taitojen ja 
työtehtävien välistä kohtaamattomuutta;

Or. en

Tarkistus 32
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 α. panee merkille, että naiset 
osallistuvat heikosti elinikäisen oppimisen 
yhteydessä ammatilliseen koulutukseen 
palvelualalla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan asiaa koskevia toimia;

Or. el

Tarkistus 33
Minodora Cliveti
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta täydentää 
ikääntyvien työntekijöiden ja aikaisemmin 
lapsia ja huollettavia hoitaneiden 
vanhempien osaamista heidän 
palatessaan työmarkkinoille;

Or. ro

Tarkistus 34
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että monissa jäsenvaltioissa 
toteutetut rajut budjettileikkaukset
vaikuttavat naispuolisiin työntekijöihin 
epäsuhtaisesti, ja kehottaa komissiota 
laatiman arvion säästötoimenpiteiden 
vaikutuksista naisiin työmarkkinoilla ja 
etenkin palvelualalla;

6. painottaa, että monissa jäsenvaltioissa 
toteutetuilla budjettileikkauksilla voi olla 
vakavia vaikutuksia naispuolisiin 
työntekijöihin, ja kehottaa komissiota 
laatiman arvion säästötoimenpiteiden 
vaikutuksista naisiin työmarkkinoilla ja 
etenkin palvelualalla;

Or. de

Tarkistus 35
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että monissa jäsenvaltioissa 
toteutetut rajut budjettileikkaukset 
vaikuttavat naispuolisiin työntekijöihin 
epäsuhtaisesti, ja kehottaa komissiota 
laatimaan arvion säästötoimenpiteiden 

6. painottaa, että monissa jäsenvaltioissa 
toteutetut rajut budjettileikkaukset 
vaikuttavat naispuolisiin työntekijöihin 
epäsuhtaisesti, ja kehottaa komissiota 
keräämään tietoa säästötoimenpiteiden 
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vaikutuksista naisiin työmarkkinoilla ja 
etenkin palvelualalla;

vaikutuksista naisiin työmarkkinoilla ja 
etenkin palvelualalla;

Or. en

Tarkistus 36
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa palvelualan työntekijöiden 
ja erityisesti naisten vaikeuksia työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamisessa; vaatii 
näin ollen kohtuuhintaisia 
lastenhoitopalveluita, yhteensopivia 
aikatauluja, jotta varmistetaan työn ja 
yksityiselämän parempi tasapaino, ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
ennakkoehtona, kun lisätään miesten ja 
naisten osallistumista työelämään;

Or. en

Tarkistus 37
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta torjua 
työmarkkinoilla edelleen vallitsevaa 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
laatimalla aktiivisia toimia, joilla kyetään 
lieventämään sitä todellista epäedullista 
asemaa, jossa naiset ovat;

Or. it
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Tarkistus 38
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vaatii työmarkkinaosapuolten tiivistä 
vuoropuhelua sekä työnantajien ja 
työntekijöiden edustajien osallistumista 
EU:n palvelualan prioriteettien 
asettamiseen, jotta suojellaan sosiaalisia 
ja työntekijöiden oikeuksia, 
työttömyysturvaa ja edustusoikeutta;

Or. en


