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Tarkistus 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että kriisi on lisännyt nuorten 
epävarmoja työsuhteita, mikä merkitsee 
lyhyt- ja määräaikaisia työsopimuksia 
sekä palkattomia työharjoitteluja, joilla 
olemassa olevat työpaikat korvataan aivan 
liian usein;

Or. en

Tarkistus 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. toteaa, että nuorten syrjäytyminen 
työmarkkinoilta aiheutti arviolta 
153 miljardin euron kustannukset, mikä 
vastaa 1,2:ta prosenttia EU:n BKT:stä3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEET – Työttömät ja 
kouluttamattomat nuoret: ominaispiirteet, 
kustannukset ja poliittiset ratkaisut 
Euroopassa, Euroopan unionin 
julkaisutoimisto, Luxemburg.

Or. en
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Tarkistus 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. toteaa, että vuonna 2011 työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta;

Or. en

Tarkistus 4
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että nuorisostrategian 
ensimmäisen ohjelmakauden (2010–2012) 
tuloksena saatiin joustavat puitteet 
komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
rajat ylittävälle osallistumiselle;

1. pitää valitettavana nuorisostrategian 
ensimmäisen ohjelmakauden (2010–2012) 
heikkoa tulosta, mutta painottaa, että
puitteet komission, jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien rajat ylittävälle 
osallistumiselle olivat hyvä alku, vaikka 
toimet eivät olleet tarpeeksi vakuuttavia;

Or. en

Tarkistus 5
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että nuorisostrategian 
ensimmäisen ohjelmakauden (2010–2012) 
tuloksena saatiin joustavat puitteet 

1. toteaa, että vaikka nuorisostrategian 
ensimmäisen ohjelmakauden (2010–2012) 
myönteisenä tuloksena saatiin joustavat 
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komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
rajat ylittävälle osallistumiselle;

puitteet komission, jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien rajat ylittävälle 
osallistumiselle, erityisesti nuoret ovat 
kuitenkin edelleen yhä hälyttävämmässä 
määrin nykyisen kriisin uhreja; korostaa 
siksi, että on tehostettava kiireesti toimia, 
jotta voidaan varmistaa ihmisarvoinen 
tulevaisuus kokonaiselle sukupolvelle 
parantamalla niin pääsyä työhön, 
koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen kuin oikeutta hyvään 
terveydenhoitoon, asuntoon, kulttuuriin ja 
kansalaisuuteen;

Or. fr

Tarkistus 6
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi keskityttävä 
enemmän monialaisen yhteistyön 
kehittämiseen varsinkin sen 
tarkastelemiseksi, kuinka 
nuorisopolitiikan ja nuorisotyön 
toimintatapoja ja menetelmiä voidaan 
hyödyntää muilla asiaan liittyvillä 
sektoreilla;

Or. en

Tarkistus 7
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että jäsenvaltioita voitaisiin 
rohkaista toteuttamaan toimia 
sukupolvelta toiselle periytyvän 
köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi 
hyödyntämällä monialaista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 8
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin vuoksi; 
katsoo, että hälyttävän korkea 
nuorisotyöttömyysaste lisää tarvetta 
hyväksyä nuoren sukupolven 
huolenaiheet, jotka on kriisin keskellä 
sisällytettävä tehokkaisiin 
toimintalinjoihin; korostaa, että 
seuraavalla ohjelmakaudella (2013–2015) 
olisi keskityttävä nuorisotyöttömyyteen ja 
koulutukseen ja tuettava siten 
nuorisostrategian kahta yleistavoitetta eli 
taata nuorille yhtäläiset mahdollisuudet 
työmarkkinoilla ja edistää sosiaalista 
osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 9
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

2. korostaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen sekä toimien 
toteuttamatta jättämisestä EU:ssa 
aiheutuvien arvioitujen kustannusten 
vuoksi; korostaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella (2013–2015) olisi 
keskityttävä nuorisotyöttömyyteen, 
viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen 
sekä arkioppimiseen ja tuettava siten 
nuorisostrategian kahta yleistavoitetta eli 
taata nuorille yhtäläiset mahdollisuudet 
työmarkkinoilla ja edistää sosiaalista 
osallisuutta; tähdentää kuitenkin, että jos 
tavoitteeksi asetetaan yhtäläiset 
mahdollisuudet, tällä ei oteta huomioon 
niitä erittäin kielteisiä vaikutuksia, joita 
kriisillä ja kriisitoimilla on nuoriin ja 
heidän osallistumiseensa yhteiskunnan 
toimintaan; toteaa, että nuoria on 
pyrittävä työllistämään kaikin keinoin, ja 
huomauttaa, että tässä yhteydessä on 
vaarana, että ei kiinnitetä huomiota 
nuorten työn laatuun ja heidän 
oikeuksiinsa työssä, etenkin oikeuteen 
saada kohtuullinen toimeentulo; pitää 
valitettava lukuisia toimia, joita on 
toteutettu nuorten työllistämiseksi siten, 
että heillä on heikommat oikeudet tai 
pienemmät tulot, ja korostaa, että tämä 
lähentelee ikäsyrjintää;

Or. en

Tarkistus 10
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että EU:n nuorisotyöttömyysaste oli 
23,6 prosenttia tammikuussa 2013 ja että 
vielä huolestuttavampaa on se, että 
kahdeksan miljoonaa 15–24-vuotiasta 
nuorta on työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella; korostaa, että seuraavalla 
ohjelmakaudella (2013–2015) olisi 
keskityttävä nuorisotyöttömyyteen ja 
koulutukseen ja tuettava siten 
nuorisostrategian kahta yleistavoitetta eli 
taata nuorille yhtäläiset mahdollisuudet 
työmarkkinoilla ja edistää sosiaalista 
osallisuutta;

Or. fr

Tarkistus 11
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; painottaa 
kuitenkin, että EU:ssa on lähes kaksi 
miljoonaa avointa työpaikkaa 
enimmäkseen siksi, että paikallisilla 
työmarkkinoilla ei ole tarjolla 
työntekijöitä, joilla olisi vaaditut taidot, ja 
korostaa, että seuraavalla ohjelmakaudella 
(2013–2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
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yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 12
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

2. toteaa, että nuorisostrategian 
työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta; toteaa, että 
nuorisostrategia myötävaikuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden, 
etenkin köyhyyden poistamista, 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämistä ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden, saavuttamiseen;

Or. es

Tarkistus 13
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nuorisostrategian 2. toteaa, että nuorisostrategian 
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työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta;

työllisyysnäkökohdat ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi nykyisen kriisin ja 
hälyttävän korkean 
nuorisotyöttömyysasteen vuoksi; korostaa, 
että seuraavalla ohjelmakaudella (2013–
2015) olisi keskityttävä 
nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen ja 
tuettava siten nuorisostrategian kahta 
yleistavoitetta eli taata nuorille yhtäläiset 
mahdollisuudet työmarkkinoilla ja edistää 
sosiaalista osallisuutta; korostaa, että 
nuorisostrategialla pyritään luomaan 
laadukkaita työpaikkoja ennen kaikkea 
kyseiseen jäsenvaltioon, jotta nuoret 
voivat elää itsenäisesti ja vapaina 
köyhyydestä;

Or. de

Tarkistus 14
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että nuorisostrategian 
moniulotteisen luonteen vuoksi siihen 
liittyvien unionin tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät toteuttavat erityisiä, jatkuvia, 
johdonmukaisia ja koordinoituja toimia 
kaikilla hallinnon tasoilla ja poliittisen 
toiminnan eri sektoreilla; kehottaa 
jäsenvaltioita hyväksymään komission 
avustuksella yksinkertaistettuja ja 
selkeämmin tulossuuntautuneita 
toimintatapoja, joissa keskitytään 
erityisiin sosiaalis-taloudellisiin oloihin ja 
työmarkkinoiden tilaan kussakin 
jäsenvaltiossa;

Or. el
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Tarkistus 15
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä, työnsaannin helpottamista 
sekä nuorten luovuuden ja 
innovointikyvyn kehittämistä koskevia 
toimia olisi tuettava edelleen 
voimakkaasti;

Or. en

Tarkistus 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. palauttaa mieleen Eurooppa 2020 
-strategian yleistavoitteet, jotka koskevat 
20–64-vuotiaiden 75 prosentin työllisyyttä, 
koulunkäynnin keskeyttävien osuuden 
laskemista alle 10 prosenttiin ja köyhyys-
ja syrjäytymisvaaran poistamista 
vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä; 
korostaa, että nuorisostrategian 
täytäntöönpano olisi seuraavalla 
ohjelmakaudella liitettävä läheisesti 
Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 17
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita julkaisemaan 
tietoon ja näyttöön perustuvia raportteja 
nuorten sosiaalisesta tilanteesta ja 
elinoloista;

Or. en

Tarkistus 18
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt 
ja heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien 
kouluttamattomat tai työttömät nuoret, 
heikossa asemassa olevat nuoret ja 
koulunkäynnin keskeyttävät nuoret;

Or. fr

Tarkistus 19
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
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riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja
heikossa asemassa olevat nuoret;

riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt,
heikossa asemassa olevat nuoret ja 
vammaiset nuoret;

Or. es

Tarkistus 20
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota varhaislapsuudesta alkaen 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, 
joiden sosiaalisen syrjäytymisen riski on 
suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan tätä varten 
kansallisia toimintasuunnitelmia ja 
panemaan ne täytäntöön 
johdonmukaisesti;

Or. de

Tarkistus 21
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, 
vammaiset, heikossa asemassa olevat 
nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat 
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henkilöt, kuten romanit, ilman huoltajaa 
olevat alaikäiset ja maahanmuuttajat; 

Or. fr

Tarkistus 22
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret, 
tarjoamalla heille todellisia ja 
konkreettisia mahdollisuuksia, joiden 
ansiosta he voivat välttää pitkän ja 
vahingollisen poissaolon työmarkkinoilta, 
säilyttää inhimillisen pääomansa ja 
kasvattaa sitä, säilyttää työllisyys- ja 
uranäkymänsä pitkällä aikavälillä sekä 
lisätä ansiomahdollisuuksiaan;

Or. en

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret, jotta 
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kannustettaisiin heidän aktiivista 
sitoutumistaan ja osallistumistaan 
yhteiskunnan toimintaan;

Or. en

Tarkistus 24
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret, ja 
alueisiin, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret;

3. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, joiden sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suuri, mukaan lukien työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt ja 
heikossa asemassa olevat nuoret; 
huomauttaa, että tapa, jolla nuoren ura 
alkaa, vaikuttaa huomattavasti sen 
myöhempään kehitykseen;

Or. pl
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Tarkistus 26
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että suuri osa nuorten 
työsopimuksista on määräaikaisia tai osa-
aikaisia, minkä vuoksi on varmistettava 
asianmukainen sosiaaliturva;

Or. es

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
kannustamalla lisäämään koulusta 
valmistuneiden osuutta koulutusalan ja 
julkisten ja yksityisten työnvälityksestä 
vastaavien tahojen välisen vuoropuhelun 
avulla, sitomalla tiiviimmin yhteen 
ammatillinen perus- ja jatkokoulutus sekä 
ottamalla käyttöön harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 28
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen 
välisen vuoropuhelun avulla, sitomalla 
tiiviimmin yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä; korostaa, 
että koulunkäynnin keskeyttävien 
osuuden laskemista koskevia Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteita ei saavuteta 
ilman merkittäviä yhdennettyjä toimia; 
kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan ja 
edistämään seuraavien tahojen välistä 
vuoropuhelua: asianomaiset henkilöt, 
koulutusala ja työllisyyspalveluista sekä 
sosiaali- ja perhepalveluista vastaavat 
tahot; kiinnittää huomiota 
vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen, joita 
saadaan aikaan parantamalla 
koulutuksesta, ammatillisesta perus- ja 
jatkokoulutuksesta sekä nuorisotyöstä 
vastaavien toimijoiden välisiä yhteyksiä ja 
yhteistyötä; korostaa, että eri tahojen 
välinen yhteistyö ilman vuoropuhelua 
asianomaisten henkilöiden kanssa jää 
tehottomaksi; korostaa harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevien 
koulutusjärjestelmien vahvaa integroivaa 
vaikutusta; kehottaa kaikkia toimijoita 
parantamaan perusteellisesti 
koulutuksesta tai ammatillisesta 
koulutuksesta työelämään siirtymistä ja 
turvaamaan sen, koska siirtymävaiheet 
ovat erittäin riskialttiita niille, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä tai keskeyttää 
koulunkäynnin;

Or. en

Tarkistus 29
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on torjuttava 4. korostaa, että on torjuttava 



PE510.626v01-00 18/33 AM\935002FI.doc

FI

koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja nuorisotyöjärjestöjen sekä
julkisten ja yksityisten työnvälityksestä 
vastaavien tahojen välisen vuoropuhelun 
avulla, sitomalla tiiviimmin yhteen 
ammatillinen perus- ja jatkokoulutus,
ottamalla käyttöön kohdennettuja 
koulutusohjelmia, joilla pyritään 
ehkäisemään ja seuraamaan 
koulunkäynnin keskeyttämistä, ja 
kehittämällä innovatiivisia ohjelmia, 
kuten harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevä koulutus, tai 
sopeutumisohjelmia, jotka tarjoavat toisen 
mahdollisuuden;

Or. fr

Tarkistus 30
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä; korostaa tässä 
yhteydessä, että varhaislapsuuden 
kehityksellä voi olla merkittävä rooli 
sukupolvelta toiselle periytyvän, heikon 
inhimillisen kehityksen noidankehän 
murtamisessa heikossa asemassa olevien 
lasten tapauksessa;

Or. en
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Tarkistus 31
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä;

4. korostaa, että on torjuttava 
koulunkäynnin keskeyttämistä 
koulutusalan ja julkisten ja yksityisten 
työnvälityksestä vastaavien tahojen välisen 
vuoropuhelun avulla, sitomalla tiiviimmin 
yhteen ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus sekä ottamalla käyttöön 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä 
koulutusjärjestelmiä ja lujittamalla liike-
elämän ja koulujen välistä kumppanuutta, 
jotta koulutus vastaisi paremmin 
työmarkkinoiden tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 32
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta varmistaa 
koulunkäynnin keskeyttämisen torjuntaan 
käytettävistä keinoista riippumatta, että 
jokainen saa itsensä kehittämiseen 
tarvittavat keskeiset perustaidot; 
painottaa, että oppilaita on autettava 
päättämään 
tulevaisuudensuunnitelmistaan 
tarjoamalla toisen asteen koulutuksen 
alusta lähtien urasuunnittelukoulutusta 
sekä eri ammatteihin tutustumista 
koskevia opintokokonaisuuksia; 

Or. fr
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Tarkistus 33
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että nuorten työnsaannin ja 
erityisesti ensimmäisen työpaikan 
löytämisen helpottamiseksi koulutuksesta 
ja ammatillisesta koulutuksesta 
työelämään siirtymistä on tehostettava ja 
se on mukautettava työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

Or. es

Tarkistus 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää koulutuksesta työelämään 
siirtymistä nuorille erittäin tärkeänä 
ajankohtana; kehottaa jäsenvaltioita 
lujittamaan neuvonta- ja 
ohjauspalvelujen tarjontaa varhaisessa 
vaiheessa, jotta parannetaan nuorten 
kykyä tehdä riittävään tietoon perustuvia 
päätöksiä tulevista uristaan;

Or. en

Tarkistus 35
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja vihreään talouteen, terveys- ja 
sosiaalialalle sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alalle ja tarvetta 
investoida koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen, jotta nuoret olisivat 
ensisijaisia edunsaajia;

Or. es

Tarkistus 36
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa, että on rohkaistava 
liikkuvuutta sekä kansallisten rajojen 
sisällä että niiden yli, jotta voidaan 
tehostaa koulutusta, ammatillista 
koulutusta ja keskinäistä oppimista ja 
saadaan ammattitaidon kysyntä ja 
tarjonta kohtaamaan paremmin 
Euroopassa;

Or. es

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
painottaa opiskelijoiden ja nuorten taitoja 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän avulla, joilla 
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harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

tähdätään laadukkaiden harjoittelujaksojen 
kehittämiseen koko unionissa; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kiireellisesti 
käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 38
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden palkallisten 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; muistuttaa, että on tärkeää 
suosia yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia menettelyjä, jotta voidaan 
edistää oppisopimuskoulutusta etenkin 
siten, että vanhemmat työntekijät toimivat 
nuorten ohjaajina yrityksissä; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kiireellisesti 
käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja, 
muun muassa tukemalla nuorten 
yrittäjyyttä mikrorahoituksen avulla; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

Or. fr
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Tarkistus 39
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että virallisen koulutuksen 
yhteydessä toteutettavalle harjoittelulle on 
määritelty pedagogiset puitteet ja että 
virallisen koulutuksen ulkopuolella 
toteutettavaan harjoitteluun liittyy 
oikeuksia, mukaan lukien sosiaaliturva ja 
asianmukainen palkka työehtosopimusten 
ja vähimmäispalkkalainsäädännön 
mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan kiireellisesti käyttöön 
nuorisotakuun ja käynnistämään 
välittömästi hankkeensa 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja
ja lisätään riittävästi omia varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa ja 
varmistamaan nuorisojärjestöjen 
osallistumisen näiden järjestelmien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 
kaikilla tasoilla;

Or. en
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Tarkistus 40
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja;
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; muistuttaa, että harjoittelu olisi 
suoritettava ainoastaan osana koulutusta 
tai yliopistotutkintoa; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kiireellisesti 
käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja;
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

Or. de

Tarkistus 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
tätä varten kiireellisesti käyttöön 
nuorisotakuun nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi siten, että hyödynnetään 
tehokkaasti nuorisotyöllisyysaloitteessa 
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olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

käytettävissä olevia kuuden miljardin 
euron EU-varoja; kehottaa komissiota 
tarjoamaan jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa; 
korostaa, että nuorisotakuu on 
sisällytettävä laajempiin aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan puitteisiin samalla 
kun varmistetaan korkeat vaatimukset;

Or. pl

Tarkistus 42
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja;
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen tukemiseen koko 
unionissa; huomauttaa kuitenkin, että 
harjoittelu on tarkoitettu ennen kaikkea 
koulutusta ja kokemuksen hankkimista 
varten, ja tämän vuoksi lyhytaikainen eli 
kolme kuukautta kestävä harjoittelu voi 
olla myös palkatonta; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kiireellisesti 
käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja;
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

Or. de
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Tarkistus 43
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
kiireellisesti käyttöön nuorisotakuun 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi siten, 
että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

5. on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
harjoittelun laatupuitteiden ja 
oppisopimusyhteenliittymän luomiseksi, 
joilla tähdätään laadukkaiden 
harjoittelujaksojen kehittämiseen koko 
unionissa; korostaa, että jäsenvaltioille on 
luotava yhteinen oikeudellinen kehys, 
joka koskee harjoittelua, 
oppisopimuskoulutusta ja harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevää koulutusta ja 
johon sisältyy vähimmäispalkka 
koulutuksen kestosta riippumatta sekä 
asianmukainen sosiaaliturva, jotta 
voidaan edistää nuorison liikkuvuutta ja 
lisätä sosiaalista osallisuutta sekä 
varmistaa onnistunut työelämään 
sijoittuminen; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan kiireellisesti käyttöön 
nuorisotakuun nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi siten, että hyödynnetään 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevia kuuden miljardin euron EU-varoja; 
kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille käytännön tukea 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa;

Or. fr

Tarkistus 44
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan nuorista ei 
saisi tulla kriisin eikä kaikilla hallinnon 
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tasoilla tehtävien kattavien leikkausten 
uhreja; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota varmistamaan, että 
taloudelliset rajoitteet eivät hankaloita 
EU:n nuorisotakuun sujuvaa 
täytäntöönpanoa;

Or. el

Tarkistus 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että nuorisotakuun 
onnistuminen riippuu suuresti muista 
käytössä olevista julkisista 
toimintalinjoista, joilla varmistetaan 
työllisyyspalvelujen riittävä 
infrastruktuuri ja suorituskyky 
räätälöityjen ja yksilöllisten palvelujen 
tarjoamiseksi nuorille; korostaa, että 
nuorisotakuun onnistuminen riippuu 
myös työnantajien toimista ja 
työmarkkinaosapuolten sitouttamisesta; 

Or. en

Tarkistus 46
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää, että nuorisotakuun 
toimintakehyksessä asetetaan 
yläikärajaksi 30 vuotta, jotta sen vaikutus 
nuoriin kasvaa;
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Or. es

Tarkistus 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että komission olisi 
ehdotettava laadukkaan harjoittelun 
määritelmää, johon sisältyisi 
asianmukaista palkkaa, työolosuhteita 
sekä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia 
koskevia kriteerejä harjoittelun pituudesta 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että nuorten liikkuvuutta 
olisi lisättävä esimerkiksi EURES-
portaalin, elinikäisen oppimisen ja Youth 
in Action -ohjelman avulla, jotta 
työvoiman tarjonta kohtaisi paremmin 
kysynnän;

Or. en

Tarkistus 49
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuoret olisi 
selkeästi määriteltävä edunsaajiksi 
nuorison työllisyyden tukemiseen 
myönnettävissä varoissa ja 
rahoitusaloitteissa, joita olisi pidettävä 
investointeina;

Or. en

Tarkistus 50
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä pitkäaikaisena ja 
jatkuvana keskeisenä investointina, jolla 
maksimoidaan nuorten potentiaali sekä 
työmarkkinoilla että koko yhteiskunnassa;
korostaa, että tällaiselle investoinnille on 
vahvat yhteiskunnalliset, demokraattiset 
ja taloudellisen perusteet; painottaa, että 
investoinnista koulutukseen ja taitoihin 
saadaan suuri ”voitto”; korostaa, että 
ILO on suosittanut 21 miljardin euron 
määrärahaa nuorisotakuuohjelmien 
täytäntöönpanoon koko unionissa 
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seitsemän vuoden ajanjaksolla 2014–
2020; korostaa, että nuoritakuuohjelmiin 
tehtäviin investointeihin ei saisi kohdistaa 
säästötoimia;

Or. en

Tarkistus 51
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
tukea ohjelmia, joilla täydennetään 
jossain määrin kansallisista talousarvioista 
tehtäviä investointeja, vaikka 
sosiaalipolitiikka onkin jäsenvaltioiden 
toimivallassa ja ne ovat itse siitä 
vastuussa; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään nuorisostrategian 
täytäntöönpanossa Euroopan 
sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina 
tulevaisuuteen, sillä ne vähentävät 
nuorisotyöttömyyden pitkäaikaisia 
kielteisiä seurauksia;

Or. fi

Tarkistus 52
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
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nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;

nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina eikä 
kustannuksina; muistuttaa, että nuorten 
työttömyydestä aiheutuvat todelliset 
kustannukset ovat Eurofoundin arvion 
mukaan 153 miljardia euroa eli 
1,2 prosenttia EU:n BKT:stä;

Or. fr

Tarkistus 53
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja;
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;

6. korostaa, että EU:n varoilla voidaan 
täydentää merkittävästi kansallisista 
talousarvioista tehtäviä investointeja;
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
nuorisostrategian täytäntöönpanossa 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia; korostaa, että nuorison 
työllisyyden tukemiseen myönnettäviä 
varoja olisi pidettävä investointeina;
toteaa, että nuorisostrategian suunniteltu 
rahoitus ei ole riittävää etenkään kriisin 
ankarimmin koettelemilla alueilla;
korostaa, että nuorten työllistämisen 
rahoitus edellyttää valtavia investointeja 
uusiin työpaikkoihin;

Or. de

Tarkistus 54
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että Euroopan 
sosiaalirahaston merkitys unionin 
politiikoissa kasvaa jatkuvasti, etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 
torjunnan ja kestävien työpaikkojen 
luomiseen annettavan tuen yhteydessä, ja 
korostaa, että 25 prosenttia 
koheesiorahaston varoista on varattava 
Euroopan sosiaalirahastolle;

Or. es

Tarkistus 55
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tarvitaan aktiivista ja 
kattavaa työmarkkinapolitiikkaa, johon 
sisältyy nuoria koskevia erityistoimia;
kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan, 
voidaanko muiden jäsenvaltioiden 
parhaita käytäntöjä soveltaa niiden omiin 
työmarkkinoihin;

Or. de

Tarkistus 56
Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa kaikkia sidosryhmiä ja etenkin 
työmarkkinaosapuolia osallistumaan 
nuorisostrategian täytäntöönpanoon.

7. kehottaa kaikkia sidosryhmiä ja etenkin 
työmarkkinaosapuolia ja nuorisojärjestöjä 
osallistumaan nuorisostrategian 
täytäntöönpanoon; suosittaa, että komissio 
kuulee kansallisten nuorisoneuvostojen 
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edustajia arvioidessaan nuorisostrategian 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että jäsennelty vuoropuhelu 
on hyödyllinen keino otettaessa nuoria 
mukaan päätöksentekoon ja 
tehostettaessa sitoutumista 
nuorisostrategiaan; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan tämän foorumin 
käyttöä nuorisostrategian seuraavalla 
ohjelmakaudella.

Or. en


