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Tarkistus 42
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja MMA:iden erityissuhteessa 
olisi siirryttävä perinteisestä 
kehitysyhteistyöhön perustuvasta 
lähestymistavasta vastavuoroiseen
kumppanuuteen MMA:iden kestävän 
kehityksen tukemiseksi. Unionin ja 
MMA:iden välisen yhteisvastuun olisi 
perustuttava niiden ainutlaatuiseen 
suhteeseen ja kuulumiseen samaan 
"eurooppalaiseen perheeseen".

(5) Unionin ja MMA:iden erityissuhteessa 
olisi siirryttävä perinteisestä 
kehitysyhteistyöhön perustuvasta 
lähestymistavasta kumppanuuteen 
MMA:iden kestävän kehityksen 
tukemiseksi unionin ja MMA:iden välisen 
yhteisvastuun perusteella.

Or. en

Tarkistus 43
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kansalaisyhteiskunnan panosta 
MMA:iden kehitykseen voidaan edistää 
lujittamalla kansalaisjärjestöjä kaikilla 
yhteistyöaloilla.

(6) Kansalaisyhteiskunnan panosta 
MMA:iden kehitykseen voidaan edistää 
lujittamalla kansalaisjärjestöjä, erityisesti 
ammattiliittoja ja muita 
työntekijäjärjestöjä, kaikilla 
yhteistyöaloilla.

Or. en

Tarkistus 44
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Assosiaation tavoitteena olisi oltava 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, ennalleen 
palauttaminen ja kestävä käyttö keskeisinä 
tekijöinä kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi.

(9) Assosiaation tavoitteena olisi oltava 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, ennalleen 
palauttaminen ja kestävä käyttö keskeisinä 
tekijöinä kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi. MMA:iden on tärkeää 
sisällyttää demokraattisen julkisen 
omavastuun piiriin kaikki luonnonvarat, 
jotta voidaan varmistaa ympäristön sekä
väestön etujen kunnioittaminen.

Or. en

Tarkistus 45
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) MMA:iden syrjäisen sijainnin 
vaikutukset ovat este niiden kilpailukyvylle
ja, sen vuoksi on tärkeää parantaa niiden 
yhteyksiä.

(14) MMA:iden syrjäisen sijainnin 
vaikutukset ovat haaste niiden
taloudelliselle kehitykselle, ja sen vuoksi 
on tärkeää parantaa niiden yhteyksiä.

Or. en

Tarkistus 46
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unioni ja MMA:t tunnustavat 
koulutuksen tärkeyden MMA:iden 
kestävän kehityksen edistäjänä.

(15) Unioni ja MMA:t tunnustavat 
koulutuksen tärkeyden MMA:iden 
kestävän kehityksen edistäjänä. Ilmainen, 
yleinen, kaikille avoin ja valtion 
rahoittama julkinen koulutusjärjestelmä 
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on tärkeä kaikilla tasoilla aina 
perusopetuksesta korkea-asteen 
koulutukseen ja paras keino varmistaa 
oikeus koulutukseen.

Or. en

Tarkistus 47
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) MMA:iden taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen olisi oltava toisiaan tukevaa ja 
sen tavoitteena olisi oltava MMA:iden 
talouden kilpailukyvyn parantaminen
sekä sosiaalinen hyvinvointi ja osallisuus, 
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien ja vammaisten osalta.
Tässä tarkoituksessa unionin ja MMA:iden 
väliseen yhteistyöhön olisi sisällyttävä 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto 
asiaankuuluvilla aloilla, mukaan lukien 
osaamisen kehittäminen ja sosiaaliturva, 
sekä vammaisten oikeuksien edistäminen 
ottaen huomioon YK:n yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Unionin ja MMA:iden välisen assosiaation 
olisi lisäksi edistettävä ihmisarvoista työtä, 
mukaan lukien työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua koskevat parhaat käytännöt, 
sekä työelämän perusnormit, yhtäläiset 
mahdollisuudet, syrjinnän kieltäminen ja 
yhteyksien parantaminen MMA:issa ja 
alueilla, joilla ne sijaitsevat.

(16) MMA:iden taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen olisi oltava toisiaan tukevaa ja 
sen tavoitteena olisi oltava paikallisten 
talouksien vahvistaminen sekä sosiaalinen 
hyvinvointi ja osallisuus, erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien ja 
vammaisten osalta. Tässä tarkoituksessa 
unionin ja MMA:iden väliseen 
yhteistyöhön olisi sisällyttävä tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto 
asiaankuuluvilla aloilla, mukaan lukien 
osaamisen kehittäminen ja sosiaaliturva, 
sekä vammaisten oikeuksien edistäminen 
ottaen huomioon YK:n yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Unionin ja MMA:iden välisen assosiaation 
olisi lisäksi edistettävä ihmisarvoista työtä, 
mukaan lukien työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua koskevat parhaat käytännöt, 
sekä työelämän perusnormit, yhtäläiset 
mahdollisuudet, syrjinnän kieltäminen ja 
yhteyksien parantaminen MMA:issa ja 
alueilla, joilla ne sijaitsevat.

Or. en
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Tarkistus 48
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Yksi yhteistyön keskeinen tavoite 
olisi oltava työolojen, työntekijöiden 
oikeuksien sekä 
ammattiyhdistysoikeuksien parantaminen. 
Ammattiliittojen ja muiden työntekijöiden 
edustajien merkitys on suuri tässä 
prosessissa.

Or. en

Tarkistus 49
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maailmanlaajuiset muutokset, jotka 
ilmenevät kaupan jatkuvana 
vapautumisena, koskevat keskeisesti 
unionia, MMA:iden tärkeintä 
kauppakumppania, sekä MMA:iden AKT-
naapurimaita ja niiden muita 
talouskumppaneita.

(21) Maailmanlaajuiset muutokset, jotka 
ilmenevät kaupan jatkuvana 
vapautumisena, koskevat keskeisesti 
unionia, MMA:iden tärkeintä 
kauppakumppania, sekä MMA:iden AKT-
naapurimaita ja niiden muita 
talouskumppaneita. Meneillään oleva 
vapauttaminen on hyödyttänyt eniten 
vahvoja talouksia ja sen vaikutukset ovat 
olleet haitallisia eteläisen pallonpuoliskon 
ihmisille samoin kuin työväenluokalle ja 
köyhille muualla maailmassa. Tästä 
syystä uusliberaali globalisaatio on 
lopetettava ja globaalia taloutta on 
kehitettävä todellisella kansainvälisellä 
yhteisvastuullisuudella ja yhteistyöllä. 

Or. en
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Tarkistus 50
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Säästötoimenpiteet ovat 
vaikuttaneet haitallisesti työllisyyteen sekä 
miljoonien työntekijöiden ja köyhien 
toimeentuloon eri puolilla maailmaa. 
MMA:iden ja unionin yhteistyö on 
tarpeen, jotta voitaisiin ryhtyä 
toteuttamaan näitä politiikkoja ja
saataisiin vietyä eteenpäin julkisia 
investointeja koskevia kunnianhimoisia 
ohjelmia, sillä ne ovat ainoa keino taata 
kohtuulliset elin- ja työolot väestön 
valtaosalle sekä MMA:issa että unionissa. 

Or. en

Tarkistus 51
Paul Murphy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) MMA:t voivat olla merkittävässä 
asemassa veroparatiisien vastaisessa 
toiminnassa. On edistettävä rahoitusalan 
todellista avoimuutta. Rahoitusala on 
sisällytettävä demokraattisen julkisen 
omavastuun ja valvonnan piiriin, sillä 
julkinen rahoitusala olisi parhaassa 
asemassa tyydyttämään tavallisten 
ihmisten tarpeet ja suunnittelemaan 
talous uudelleen edullisen lainanannon 
järjestelmällä, siten että samalla 
turvataan tavallisten kuluttajien säästöt.

Or. en



PE500.392v01-00 8/15 AM\922065FI.doc

FI

Tarkistus 52
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ympäristöystävällisen kasvun 
edistäminen;

b) ympäristöystävällisen kasvun sekä
ympäristöystävällisten työpaikkojen 
edistäminen kaikilla ympäristöystävällistä 
kasvua edistävillä aloilla;

Or. fr

Tarkistus 53
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistäminen;

Or. en

Tarkistus 54
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) nuorten mukaanotto työmarkkinoille 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi 
minimiin.

Or. en
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Tarkistus 55
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus päätökseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on 
määritelty 49 artiklassa, voivat osallistua 
unionin nuorisoaloitteisiin samalta pohjalta 
kuin jäsenvaltioiden kansalaiset.

1. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on 
määritelty 49 artiklassa, voivat osallistua 
unionin nuorisoaloitteisiin ja -ohjelmiin
samalta pohjalta kuin jäsenvaltioiden 
kansalaiset.

Or. fr

Tarkistus 56
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 
MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta ja lisäämällä nuorten välistä 
yhteisymmärrystä.

2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 
MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta, lisäämällä nuorten välistä 
yhteisymmärrystä ja luomalla heille 
suotuisa ympäristö kehittää taitojaan ja 
työskennellä sekä osallistua aktiivisesti 
yhteiskuntaan, mikä on olennaisen 
tärkeää kestävän taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Or. en
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Tarkistus 57
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus päätökseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 
MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta ja lisäämällä nuorten välistä 
yhteisymmärrystä.

2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 
MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison koulutukseen ja
oppimiseen liittyvää vaihtoa ja
liikkuvuutta sekä lisäämällä kulttuurien 
välistä oppimista ja nuorten välistä 
yhteisymmärrystä.

Or. fr

Tarkistus 58
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin ja MMA:iden on tehtävä 
yhteistyötä saadakseen nuoret aktiivisesti 
mukaan työmarkkinoille, jotta voidaan 
välttää nuorisotyöttömyyttä.

Or. en

Tarkistus 59
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) työharjoittelumahdollisuuksien 
tarjoaminen opiskelijoille, mikä voi auttaa 
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nuoria tekemään tulevaa uraansa 
koskevia päätöksiä ja kehittämään 
hyödyllisiä taitoja työmarkkinoille;

Or. en

Perustelu

Työharjoittelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua työelämään ja oppia tekemällä.

Tarkistus 60
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) MMA:iden tukeminen 
koulutuspolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa.

b) MMA:iden tukeminen 
koulutuspolitiikan sekä virallisen ja 
epävirallisen koulutustoiminnan 
määrittelyssä ja toteutuksessa.

Or. fr

Tarkistus 61
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaisten asianmukaisten 
koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen, 
jotka voivat helpottaa 
ympäristöystävällisiin työpaikkoihin 
tarvittavien taitojen edistämistä, siten että 
korostetaan erityisesti sukupuolten tasa-
arvon edistämistä.

Or. en
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Tarkistus 62
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni ja MMA:t käyvät työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alan vuoropuhelua 
antaakseen panoksensa MMA:iden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen 
ja ihmisarvoisen työn edistämiseen 
MMA:issa ja alueilla, joilla ne sijaitsevat.
Vuoropuhelun tavoitteena on myös tukea 
MMA:iden viranomaisten pyrkimyksiä 
kehittää alan politiikkaa ja lainsäädäntöä.

1. Unioni ja MMA:t käyvät työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alan vuoropuhelua 
antaakseen panoksensa MMA:iden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen 
ja ihmisarvoisen työn sekä sosiaalisen 
osallisuuden ympäristöystävällisessä 
taloudessa edistämiseen MMA:issa ja 
alueilla, joilla ne sijaitsevat. Vuoropuhelun 
tavoitteena on myös tukea MMA:iden 
viranomaisten pyrkimyksiä kehittää alan 
politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 63
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin ja MMA:iden on tehtävä 
yhteistyötä edistääkseen ihmisarvoisia 
työpaikkoja oloissa, jotka takaavat 
vapauden, tasa-arvon, turvallisuuden ja 
ihmisarvon ja helpottavat näin köyhyyden 
vähentämistä sekä osallistavan ja 
kestävän kehityksen toteutumista.

Or. en

Tarkistus 64
Jean-Luc Bennahmias
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Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuoropuhelu käsittää ensi sijassa 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä 
unionin ja MMA:iden yhteisen edun 
mukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä 
koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon. Tältä osin otetaan huomioon 
sellaiset alat kuin osaamisen kehittäminen, 
sosiaaliturva, työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu, yhtäläiset mahdollisuudet, 
syrjinnän kieltäminen ja vammaisten 
yhdenvertaiset mahdollisuudet, työterveys 
ja -turvallisuus sekä muut työelämän 
perusnormit.

2. Vuoropuhelu käsittää ensi sijassa 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä 
unionin ja MMA:iden yhteisen edun 
mukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä 
koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon. Tältä osin otetaan huomioon 
sellaiset alat kuin osaamistarpeiden 
ennakointi, osaamisen kehittäminen,
ammattitaitoisen työvoiman 
kouluttaminen työmarkkinoiden tarpeita 
vastaavasti, sosiaaliturva, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, 
yhtäläiset mahdollisuudet, syrjinnän 
kieltäminen ja vammaisten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet, työterveys ja -turvallisuus 
sekä muut työelämän perusnormit.

Or. fr

Tarkistus 65
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin ja MMA:iden on tehtävä 
yhteistyötä vaihtaakseen parhaita 
käytänteitä, jotka koskevat aktiivisia 
työmarkkinapolitiikkoja, 
työmarkkinaosapuolten tiivistä 
vuoropuhelua, työelämän 
vähimmäisvaatimuksia ja sosiaaliturvaa, 
jotta voidaan varmistaa työntekijöiden ja 
heidän yhteisöjensä oikeudet, torjua 
pakkotyötä ja lapsityövoiman käyttöä sekä 
pimeää työtä;

Or. en
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Tarkistus 66
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Unionin ja MMA:iden on tehtävä 
yhteistyötä huolehtiakseen 
työmarkkinoiden turvallisuuden ja 
joustavuuden välisestä tasapainosta 
joustoturvaperiaatteiden kattavan 
täytäntöönpanon avulla ja puuttuakseen 
työmarkkinoiden eriytymiseen takaamalla 
siirtymävaiheessa oleville tai 
määräaikaisessa tai osa-aikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille sekä 
riittävän sosiaaliturvan että 
mahdollisuuden koulutukseen, 
urakehitykseen ja kokopäivätyöhön;

Or. en

Tarkistus 67
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Unionin ja MMA:iden on vaihdettava 
parhaita käytänteitä ja tehtävä yhteistyötä 
huolehtiakseen investoinneista 
palveluihin – esimerkiksi 
kohtuuhintaiseen, kokopäiväiseen ja 
korkealaatuiseen lastenhoitoon, 
kokopäiväisiin koulupaikkoihin ja 
ikääntyneiden hoitoon – jotka auttavat 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa, työ-
ja yksityiselämän parempaa 
yhteensovittamista ja luomaan kehyksen, 
joka antaa ihmisille mahdollisuuden 
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päästä työmarkkinoille ensi kertaa tai 
uudestaan;

Or. en

Tarkistus 68
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Väestömäärän väheneminen, johon 
kuuluu myös aivovuoto ja nuorten 
maastamuutto työn perässä, on monien 
MMA:iden haaste, ja tästä syystä unionin 
ja MMA:iden on tehtävä yhteistyötä 
suojellakseen siirtolaistyöntekijöiden 
oikeuksia työmarkkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 69
Minodora Cliveti

Ehdotus päätökseksi
34 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Unionin ja MMA:iden on 
järjestettävä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa, jotta voidaan parantaa 
tehokkuutta työpaikoilla. On tärkeää 
varmistaa, että riskien 
ennaltaehkäiseminen koskee kaikkia 
työntekijöitä ja että heillä kaikilla on 
tosiasiallisesti perusoikeus terveyteen.

Or. en


