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Tarkistus 1
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 
antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä 
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–
2020 (2010/2272(INI)1;

Or. hu

Tarkistus 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
nuorisofoorumin yhdessä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa kehittämän 
oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelujen 
laatua koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan,

Or. en

Tarkistus 3
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, A7-0263/2011.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon lokakuussa 2012 
julkaistun Eurofoundin raportin nuorista, 
jotka eivät ole työelämässä tai 
koulutuksessa ”NEETs: young people not 
in employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses 
in Europe”1,

Or. de

Tarkistus 4
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. joulukuuta 2012 
julkaistun Eurofoundin raportin nuorten 
työelämään osallistumista edistävien 
toimenpiteiden tehokkuudesta 
”Effectiveness of policy measures to 
increase the employment participation of 
young people”2,

Or. de

Tarkistus 5
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 b viite (uusi)

                                               
1 Eurofoundin raportti vuodelta 2012 ”NEETs: young people not in employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses in Europe”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
2 Eurofoundin raportti vuodelta 2012 ”Effectiveness of policy measures to increase the employment 
participation of young people”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2011 
julkaistun Eurofoundin raportin nuorten 
työntekijöiden auttamisesta kriisin aikana 
”Helping young workers during the crisis: 
contributions by social partners and 
public authorities”1;

Or. de

Tarkistus 6
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon maahanmuuttajien 
kotouttamisesta, sen vaikutuksista 
työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen ulkoisesta 
ulottuvuudesta annetun mietinnön 
(2012/2131(INI)),

Or. de

Tarkistus 7
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon maahanmuuttajien 
kotouttamisesta, sen vaikutuksista 
työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen ulkoisesta 

                                               
1 Eurofoundin raportti vuodelta 2011 ”Helping young workers during the crisis: contributions by social 
partners and public authorities”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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ulottuvuudesta laatimansa mietinnön 
(2012/2131 (INI)),

Or. en

Tarkistus 8
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön 
lokakuussa 2012 julkaiseman raportin 
”NEET – Työttömät ja kouluttamattomat 
nuoret: ominaispiirteet, kustannukset ja 
poliittiset ratkaisut Euroopassa”1,

Or. en

Tarkistus 9
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön 7. helmikuuta 
2012 julkaiseman raportin ”Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs)”2,

Or. en

                                               
1 Eurofound (2012), NEET – Työttömät ja kouluttamattomat nuoret: ominaispiirteet, kustannukset ja 
poliittiset ratkaisut Euroopassa, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. 
(http://http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/541/fi/1/EF12541FI.pdf)
2 Eurofound (2012) Recent policy developments related to those not in employment, education and training 
(NEETs), Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf)
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Tarkistus 10
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön 
21. joulukuuta 2012 julkaiseman raportin 
”Nuorten työelämään osallistumisen 
lisäämiseksi toteutettujen poliittisten 
toimenpiteiden tehokkuus”1,

Or. en

Tarkistus 11
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön raportin 
terveysongelmista kärsivien ja 
vammaisten nuorten aktiivinen 
osallistaminen2,

Or. en

Tarkistus 12
Raül Romeva i Rueda

                                               
1 Eurofound (2012) Nuorten työelämään osallistumisen lisäämiseksi toteutettujan poliittisten toimenpiteiden 
tehokkuus, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/601/fi/1/EF12601FI.pdf)
2 Eurofound (2013) terveysongelmista kärsivien ja vammaisten nuorten aktiivinen osallistaminen, Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm)
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön 
29. huhtikuuta 2012 julkaiseman raportin 
”Nuorten työntekijöiden auttaminen 
kriisin aikana: työmarkkinaosapuolten ja 
viranomaisten panos”1,

Or. en

Tarkistus 13
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa,
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Itävallassa ja Saksassa2

nuorten työttömyysaste oli korkeintaan 
9 prosenttia mutta Espanjassa ja Kreikassa 
yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

Or. de

Tarkistus 14
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

                                               
1 Eurofound (2011) Nuorten työntekijöiden auttaminen kriisin aikana: työmarkkinaosapuolten ja 
viranomaisten panos, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1101019s/tn1101019s.pdf.pdf)
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teilm021.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa yli 
55 prosenttia ja Kreikassa 64,2 prosenttia 
(helmikuussa 2013), mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista; 
katsoo, että nuorten työmarkkinatilanne 
on varsin synkkä suuressa osassa 
Eurooppaa;

Or. de

Tarkistus 15
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
sekä jäsenvaltioiden välisistä että niiden 
sisäisistä huomattavista maantieteellisistä 
eroista;

Or. de

Tarkistus 16
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia nuorista oli 
työttömänä tammikuussa 2013; toteaa 
myös, että Alankomaissa, Itävallassa, 
Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista, myös jäsenvaltioiden 
sisäisistä, maantieteellisistä eroista;

Or. de

Tarkistus 17
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23,5 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

Or. en

Tarkistus 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
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toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista; 
panee merkille, että monissa 
jäsenvaltioissa eri ryhmiin kuuluvat 
nuoret, esimerkiksi alityöllistetyt osa-
aikaiset työntekijät tai henkilöt, joita 
rangaistaan tukien vastikkeellisuutta 
korostavien workfare-järjestelmien 
noudattamatta jättämisestä, eivät kuulu 
näihin lukuihin ja että 
nuorisotyöttömyyttä koskevat todelliset 
luvut ovat suurempia;

Or. en

Tarkistus 19
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja 
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 
15 prosenttia mutta Espanjassa ja
Kreikassa yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista ja 
osoittaa nuorisotyöttömyyden 
lisääntyneen dramaattisesti valtioissa, 
joissa säästöpolitiikkaa on pantu 
täytäntöön1;

Or. en

                                               
1 Eurostatin mukaan nuorisotyöttömyys on kolmen viime vuoden aikana kasvanut 36,6 prosenttia Italiassa, 
40 prosenttia Espanjassa, 41 prosenttia Portugalissa, 72 prosenttia Kyproksessa ja sata prosenttia Kreikassa.
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Tarkistus 20
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 15 
prosenttia mutta Espanjassa ja Kreikassa 
yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista;

A. toteaa, että 23 prosenttia työikäisistä 
nuorista oli työttömänä tammikuussa 2013; 
toteaa myös, että Alankomaissa, 
Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa nuorten 
työttömyysaste oli korkeintaan 15 
prosenttia mutta Espanjassa ja Kreikassa 
yli 55 prosenttia, mikä kertoo 
huomattavista maantieteellisistä eroista ja 
ottaa myös huomioon, että tuoreimpien 
tietojen ja ennusteiden mukaan nuorten 
tilanne huonontuu edelleen;

Or. pl

Tarkistus 21
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi 
tarkoittaa huonoja tai epävarmoja 
työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai 
aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä; uskoo, että nämä ongelmat 
lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten naiset ja 
maahanmuuttajat; katsoo, että tällaisella 
kehityksellä on vakavia yhteiskunnallisia 
seurauksia, koska se voi tarkoittaa 
yhteiskunnallista levottomuutta, varhaisia 
arpia, kuten psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä, sekä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä ainoana 
tulevaisuudennäkymänä; uskoo, että nämä 
ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa;
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Or. en

Tarkistus 22
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi 
tarkoittaa huonoja tai epävarmoja 
työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai 
aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä; uskoo, että nämä ongelmat 
lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia seurauksia, 
koska se voi tarkoittaa huonoja tai 
epävarmoja työllisyysnäkymiä myös 
jatkossa tai aiheuttaa jopa psyykkisiä tai 
fyysisiä häiriöitä; uskoo, että nämä 
ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa ja 
että niistä aiheutuu huomattavia 
taloudellisia seurauksia Euroopan 
sosiaaliturvajärjestelmille;

Or. de

Tarkistus 23
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 



PE510.867v01-00 14/180 AM\937186FI.doc

FI

6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi 
tarkoittaa huonoja tai epävarmoja 
työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai 
aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä; uskoo, että nämä ongelmat 
lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi 
tarkoittaa huonoja tai epävarmoja 
työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai 
aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä ja vammojen kertymistä; uskoo, 
että nämä ongelmat lisääntyvät 
lähitulevaisuudessa;

Or. hu

Tarkistus 24
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset tai yksinhuoltajaäidit; katsoo, 
että tällaisella kehityksellä on vakavia 
yhteiskunnallisia seurauksia, koska se voi 
tarkoittaa huonoja tai epävarmoja 
työllisyysnäkymiä myös jatkossa tai 
aiheuttaa jopa psyykkisiä tai fyysisiä 
häiriöitä; uskoo, että nämä ongelmat 
lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

B. toteaa, että vuonna 2011 ilman 
koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa (eli 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella) oli 
7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta ja 
6,5 miljoonaa 25–29-vuotiasta nuorta, 
joista osa kuuluu muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
terveysongelmista kärsivät nuoret, 
vammaiset, nuoret romanit tai 
yksinhuoltajaäidit; katsoo, että tällaisella 
kehityksellä on vakavia yhteiskunnallisia 
seurauksia, koska se voi tarkoittaa huonoja 
tai epävarmoja työllisyysnäkymiä myös 
jatkossa tai aiheuttaa jopa psyykkisiä tai 
fyysisiä häiriöitä; uskoo, että nämä 
ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa;

Or. en



AM\937186FI.doc 15/180 PE510.867v01-00

FI

Tarkistus 25
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että vailla koulutus- tai 
työpaikkaa olevia nuoria on yhteensä 
14 miljoonaa, mikä vastaa seitsemän 
pienen ja keskisuuren jäsenvaltion koko 
väestöä, ja että tämä tilanne edellyttää
jäsenvaltioilta ja Euroopan unionin 
toimielimiltä nykyistä huomattavasti 
laajempia toimia, jotta nuoret saataisiin 
(uudelleen) töihin; toteaa, että Euroopan 
nuorilla on varsin monipuolisia tarpeita 
ja että nuorten töihin saamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet on sen vuoksi 
mukautettava näitä tarpeita vastaaviksi;

Or. de

Tarkistus 26
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että lähes 14 miljoonaa alle 
30-vuotiasta työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevaa henkilöä vastaa 
seitsemän pienen tai keskikokoisen 
jäsenvaltion koko väestöä, ja kehottaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
pyrkimyksiään integroida nuoret takaisin 
työmarkkinoille; katsoo, että näissä 
pyrkimyksissä on kuitenkin tunnustettava 
nuorten moninaisuus siten, että tarjotaan 
toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon 
kunkin erityisen ryhmän tarpeet, tai 
harkitaan jopa henkilökohtaisen 
arvioinnin politiikkaa;
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Or. en

Tarkistus 27
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2:ta prosenttia EU:n BKT:stä; toteaa, että 
tämä määrä on yli 15 kertaa suurempi 
kuin ne 10 miljardia euroa, jotka 
arvioiden mukaan tarvitaan 2 miljoonan 
uuden työpaikan luomiseen nuorille;
katsoo, että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

Or. de

Tarkistus 28
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä*; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti jäsenvaltioissa
153 miljardin euron kustannukset 
vuonna 2011, mikä vastaa 1,2;ta prosenttia 
EU:n BKT:stä1, joka itsessään on 
suurempi meno, kuin Euroopan unionin 
toimielinten ja taloudellisen perustan 
vuosittaiset talousarviot ja tämä 
muodostaa raskaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen taakan;

                                               
1 Eurofoundin raportti vuodelta 2012: "NEETs – Young people not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses in Europe", Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.



AM\937186FI.doc 17/180 PE510.867v01-00

FI

Or. hu

Tarkistus 29
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2 prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, että 
tämä muodostaa raskaan ja pitkäaikaisen 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan
koko Euroopan unionille;

Or. de

Tarkistus 30
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

C. toteaa, että arvioiden mukaan kriisin 
nuoriin kohdistuva vaikutus aiheutti 
153 miljardin euron taloudelliset tappiot
vuonna 2011, mikä vastaa 1,2;ta prosenttia 
EU:n BKT:stä; katsoo, että tämä 
muodostaa raskaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen taakan;

Or. en
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Tarkistus 31
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan;

C. toteaa, että arvioiden mukaan nuorten 
työttömyys aiheutti 153 miljardin euron 
kustannukset vuonna 2011, mikä vastaa 
1,2;ta prosenttia EU:n BKT:stä; katsoo, 
että tämä muodostaa raskaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan ja 
että mahdollisuuden tarjoaminen 
vammaisille nuorille, jotta nämä voivat 
käyttää potentiaaliaan ja osallistua 
aktiivisesti paikallisella, alueellisella, 
kansallisella ja Euroopan tasolla, on 
olennainen tekijä sekä laajemman 
sosiaalisen osallistamisen saavuttamiseksi 
että heidän yhteisöjensä järkevän, 
kestävän ja demokraattisen kehityksen 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että työttömyyden ja etenkin 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarvitaan 
työvoimavaltaista kasvua; katsoo, ettei 
talous- rahoitus- ja pankkikriisin 
torjuntaan käytetyn säästöpolitiikan 
keinoin ole saavutettu tätä tavoitetta vaan 
sen sijaan on heikennetty entisestään 
monien jäsenvaltioiden työmarkkinoilla 
vallitsevaa tilannetta;

Or. de
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Tarkistus 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että nuorisotyöttömyys on 
merkittävä osatekijä monissa 
jäsenvaltioissa parhaillaan havaittavassa 
maastamuuton jyrkässä kasvussa, joka on 
selkeimmin koettu niin kutsutuissa 
PIIGS-maissa (velkaantuneet euromaat); 
toteaa, että massiivinen maastamuutto on 
vienyt näiltä valtioilta merkittävän osan 
niiden dynaamisinta väestöä ja että sillä 
on tuhoisa vaikutus paikallisiin 
yhteisöihin;

Or. en

Tarkistus 34
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että nämä työttömiä nuoria ja 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevia henkilöitä koskevat luvut voivat 
johtaa seurauksiin 
ihmisoikeusrikkomusten alalla; katsoo, 
että tarvitaan oikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa tilanteeseen;

Or. en
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Tarkistus 35
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että Euroopan unionissa 
tarvitaan mittavia investointeja kasvun ja 
työllisyyden luomiseksi ja kotimaisen 
kysynnän vahvistamiseksi; katsoo, että 
suhdannetilanteen ja jäsenvaltioiden 
työmarkkinatilanteen huomattava 
parantaminen edellyttää 
investointipakettia, joka vastaisi 
kahta prosenttia Euroopan unionin 
maiden BKT:sta; katsoo, että nämä 
parannukset hyödyttäisivät juuri nuoria, 
jotka kärsivät kriisistä eniten;

Or. de

Tarkistus 36
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että 
monen nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, 
koska se heikentää heidän itsetuntoaan, 
estää heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja 
lykkää heidän mahdollisuuksiaan elää 
itsenäisenä aikuisena ja perustaa perhe, 
mutta toisaalta myös yhteiskunnalle, 
koska se huonontaa yhteiskunnallista, 
taloudellista ja väestökehityksellistä 

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoriin 
kohdistuu kohtuuttomia vaikutuksia; 
toteaa, että monen nuoren kohdalla 
työttömyys saattaa muuttua 
pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä voi johtaa 
kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen, piiloköyhyyteen ja 
yhteiskunnalliseen levottomuuteen, joka 
johtuu nuorten yhteiskunnasta 
irtaantumisesta ja näiden kokemasta 
laajasta tyytymättömyydestä;
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tilannetta unionissa;

Or. en

Tarkistus 37
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys tulee 
muuttumaan pitkäaikaistyöttömyydeksi, 
mikä lisää huomattavasti kyseisten 
nuorten sosiaalisen syrjäytymisen riskiä; 
katsoo, että tällä on vakavia seurauksia 
yhtäältä nuorille, koska se heikentää heidän 
itsetuntoaan, estää heitä toteuttamasta 
tavoitteitaan ja lykkää heidän 
mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
pitkällä aikavälillä yhteiskunnallista, 
taloudellista ja väestökehityksellistä 
tilannetta unionissa;

Or. de

Tarkistus 38
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että 
monen nuoren kohdalla työttömyys 

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat erityisen heikossa asemassa ja että 
heidän työttömyysjaksonsa muuttuu usein
pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä voi johtaa 
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saattaa muuttua
pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä voi johtaa 
kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se estää heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja 
lykkää heidän mahdollisuuksiaan elää 
itsenäisenä aikuisena ja perustaa perhe, 
mutta toisaalta myös yhteiskunnalle, koska 
se huonontaa yhteiskunnallista, 
taloudellista ja väestökehityksellistä 
tilannetta unionissa;

Or. fr

Tarkistus 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; painottaa tämän 
osalta niitä tuhoisia vaikutuksia, joita on 
siirtymisellä entistä joustavampiin 
työsopimuksiin erityisesti nuorten 
työntekijöiden osalta, koska tämän vuoksi 
heidän osuutensa epävakaissa 
työsuhteissa on suhteeton, joten he 
kärsivät ensimmäisinä työttömyydestä;
toteaa, että monen nuoren kohdalla 
työttömyys saattaa muuttua 
pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä voi johtaa 
kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
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väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

Or. en

Tarkistus 40
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan, 
huonontaa heidän tulojaan koko työuran 
osalta ja heikentää heidän uranäkymiään 
sekä lykkää heidän mahdollisuuksiaan elää 
itsenäisenä aikuisena ja perustaa perhe, 
mutta toisaalta myös yhteiskunnalle, koska 
se huonontaa yhteiskunnallista, 
taloudellista ja väestökehityksellistä 
tilannetta unionissa;

Or. de

Tarkistus 41
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
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nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa ja 
lisää työuran aikana maksamatta 
jääneistä sosiaaliturvamaksuista johtuvaa 
ikääntyvien köyhyysriskiä;

Or. de

Tarkistus 42
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta sekä 
yhteiskunnallista rauhaa unionissa;

Or. hu
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Tarkistus 43
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa;

D. toteaa, että talouskriisien aikana nuoret 
ovat monia muita väestöryhmiä 
heikommassa asemassa; toteaa, että monen 
nuoren kohdalla työttömyys saattaa 
muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, mikä 
voi johtaa kyseisten nuorten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; katsoo, että tällä on 
vakavia seurauksia yhtäältä nuorille, koska 
se heikentää heidän itsetuntoaan, estää 
heitä toteuttamasta tavoitteitaan ja lykkää 
heidän mahdollisuuksiaan elää itsenäisenä 
aikuisena ja perustaa perhe, mutta toisaalta 
myös yhteiskunnalle, koska se huonontaa 
yhteiskunnallista, taloudellista ja 
väestökehityksellistä tilannetta unionissa; 
katsoo, että korkea nuorisotyöttömyys 
merkitsee uhkaa Euroopan unionin 
demokratialle, koska Euroopan 
yhdentymishankkeen hyväksyminen 
vähenee juuri nuorten keskuudessa 
voimakkaasti; katsoo myös, että 
asianomaiset nuoret on otettava mukaan 
kehittämään ratkaisuja ja muovaamaan 
toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 44
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
13 artiklassa yhteisö valtuutetaan 
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torjumaan sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää; ottaa huomioon, 
että yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetusta 
direktiivistä 2000/78/EY huolimatta 
nuoriin naisiin kohdistuu edelleen ikään 
ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
heidän siirtyessään työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 45
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että kriisi on 
lisännyt huomattavasti epävarmoja 
työsuhteita erityisesti nuorten 
keskuudessa, joita palkataan tilapäisillä 
sopimuksilla tai palkattomaan 
harjoitteluun, vaikka he tosiasiallisesti 
tekevät kokoaikaista ja todellista työtä;

Or. es

Tarkistus 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
tarjottava sosiaalinen turvaverkko ja 
taattava ihmisarvoiset elinolot työttömiksi 
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jääville työntekijöille sekä nuorille, jotka 
eivät löydä työtä; 

Or. pt

Tarkistus 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että vaikka 
nuorisotyöttömyyden taso yleisesti onkin 
korkea, tietyillä viestintätekniikan ja 
terveydenhuollon kaltaisilla aloilla on yhä 
suurempia vaikeuksia täyttää avoimia 
työpaikkoja pätevillä työntekijöillä;

Or. en

Tarkistus 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Kansainvälinen 
työjärjestö suositteli, että nuorisotakuun 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon 
osoitetaan 21 miljardin euron 
määrärahat, mikä vastaa 0,5 prosentin 
osuutta euroalueen menoista;

Or. en
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Tarkistus 49
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. toteaa, että työolot, sosiaaliset 
oikeudet, pääsy koulutukseen ja 
asuntomarkkinoille sekä osallistuminen 
ovat tärkeitä aloja nuorten 
itsenäistymisen takaamiseksi; katsoo, että 
kaikilla politiikan tasoilla on pyrittävä 
takaamaan nuorten itsenäistyminen ja 
että EU:n toimielinten on taattava kaikille 
nuorille yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeus itsenäistyä sekä saada riippumaton 
ja ihmisarvoinen elämä;

Or. en

Tarkistus 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. toteaa, että maastamuutto on 
lisääntynyt kiihtyvää vauhtia talous- ja 
rahoituskriisin pahentuessa ja 
säästötoimenpiteitä sovellettaessa 
suurimmissa vaikeuksissa olevista 
jäsenvaltioista; toteaa, että on 
muodostunut maastamuuttajien uusi 
ryhmä, nimittäin nuoret, jotka usein ovat 
hyvin ammattitaitoisia;

Or. pt
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Tarkistus 51
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Lissabonin strategiassa vuosiksi 2000–
2010 nostamaan koulutustasoa, alentamaan 
koulupudokkuuden alle 10 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä sekä nostamaan 
korkeakoulutettujen tai vastaavan tasoisen 
koulutuksen saaneiden määrän vähintään 
40 prosenttiin väestöstä;

E. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Eurooppa 2020 -strategiassa nostamaan 
koulutustasoa, alentamaan 
koulupudokkuuden alle 10 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä sekä nostamaan 
30–34-vuotiaiden korkeakoulutettujen tai 
vastaavan tasoisen koulutuksen saaneiden 
määrän vähintään 40 prosenttiin väestöstä 
ja nostamaan 20–64-vuotiaiden 
työllisyysasteen 75 prosenttiin;

Or. de

Tarkistus 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Lissabonin strategiassa vuosiksi 2000–
2010 nostamaan koulutustasoa, alentamaan 
koulupudokkuuden alle 10 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä sekä nostamaan 
korkeakoulutettujen tai vastaavan tasoisen 
koulutuksen saaneiden määrän vähintään 
40 prosenttiin väestöstä;

E. toteaa, että Euroopan unioni sitoutui 
Lissabonin strategiassa vuosiksi 2000–
2010 nostamaan koulutustasoa, alentamaan 
koulupudokkuuden alle 10 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä sekä nostamaan 
korkeakoulutettujen tai vastaavan tasoisen 
koulutuksen saaneiden määrän vähintään 
40 prosenttiin väestöstä; panee merkille, 
että useat jäsenvaltiot ovat nostaneet tai 
harkitsevat nostavansa korkeakoulujen 
lukukausimaksuja;

Or. pt
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Tarkistus 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. panee merkille, että yhä useammat 
opettajat ovat menettäneet työpaikkansa 
joissakin valtioissa, joissa troikka on 
toteuttanut pelastustoimia, ja että tämän 
seurauksena opetusstandardit 
heikkenevät, kouluja suljetaan, 
opetussuunnitelmia supistetaan ja 
opinnoissaan epäonnistuneiden ja koulun 
keskeyttäneiden määrä nousee; katsoo, 
että leikkauksien vuoksi kasvaneesta 
opiskelijamäärän ja opettajan suhteesta 
seuraa entistä matalammat 
opetusstandardit opetusjärjestelmässä, 
jonka tavoitteen olisi oltava antaa 
opettajille mahdollisuus seurata 
tiiviimmin oppilaidensa kouluelämää;

Or. pt

Tarkistus 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että koulutusjärjestelmien 
vapauttaminen esimerkiksi Bolognan 
prosessin avulla sekä monissa 
jäsenvaltioissa täytäntöönpantu 
säästöpolitiikka ovat kumonneet monta 
edistysaskelta kohti entistä avoimempaa 
koulutusjärjestelmää; painottaa tämän 
vuoksi sellaisen koulutusjärjestelmän 
tarvetta, joka on julkisesti omistettu, 
demokraattisesti johdettu, kaikille avoin ja 
maksuton käyttäjilleen;
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Or. en

Tarkistus 55
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että talouskriisistä ja 
työpaikkojen menetyksistä huolimatta 
EU:ssa on yli kaksi miljoonaa avointa 
työpaikkaa, pääasiassa koska paikallisilla 
työmarkkinoilla ei ole tarvittavat taidot 
omaavia työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 56
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että kriisi on johtanut 
epävarmojen työsuhteiden lisääntymiseen 
erityisesti nuorilla ja että olemassa olevat 
työpaikat on usein korvattu 
määräaikaisilla työsopimuksilla, osa-
aikatyöllä ja palkattomalla työllä;

Or. de

Tarkistus 57
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että valitettavasti näiden 
tavoitteiden täyttymisestä ei ole näyttöä;

Or. en

Tarkistus 58
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että nuorten 
työharjoittelu on useammin palkatonta 
kuin palkallista ja että näin syrjitään 
nuoria ja heikennetään heidän 
taloudellista tilannettaan; katsoo, että 
harjoittelijoiden hyväksikäyttö halpana 
työvoimana on tunnistettava ja sen 
torjumiseksi on luotava harjoittelun 
laatupuitteet;

Or. de

Tarkistus 59
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että kansalliset rajat 
ylittävä liikkuvuus on yksi Euroopan 
yhdentymishankkeen keskeisistä 
ajatuksista ja että nuorten liikkuvuuden 
edistämistä koskeviin toimenpiteisiin on 
lähtökohtaisesti suhtauduttava 
myönteisesti; korostaa kuitenkin, että 
juuri niissä maissa, jotka kärsivät eniten 
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(nuoriso)työttömyydestä, liikkuvuus ja 
muuttoliike on vain harvoin vapaaehtoista 
ja perustuu useimmiten 
pakkotilanteeseen; katsoo, että nuorilla 
on oikeus myös asua ja tehdä työtä 
kotiseudullaan ja että syrjäisillä alueilla 
on sen vuoksi parannettava työllisyyttä, 
jotta niillä estettäisiin nuorten pakollinen 
lähtömuutto ja sen myötä potentiaalin 
menettäminen eli niin sanottu aivovienti;

Or. de

Tarkistus 60
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

F. toteaa, että pk-yritykset ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 61
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
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tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat joutuneet 
vähentämään talouskriisin seurauksena yli 
3,5 miljoonaa työpaikkaa tai siirtämään 
toimintansa muualle säilyttääkseen 
kansainvälisen kilpailukykynsä, mikä 
vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin nuoret 
mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 62
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

F. toteaa, että pk-yritykset ja 
mikroyritykset ovat talouskasvun, uusien 
työpaikkojen luomisen ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen 
näkökulmasta kantava voima mutta ne ovat 
vähentäneet talouskriisin seurauksena yli 
3,5 miljoonaa työpaikkaa; toteaa, että 
työpaikkojen sulkemiset vaikuttavat 
kaikkiin työntekijöihin nuoret mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 63
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
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kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin, mutta eniten nuoriin;

Or. de

Tarkistus 64
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa ja rajoittaneet huomattavasti 
työhönottoa; toteaa, että työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

Or. pl

Tarkistus 65
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa 
työpaikkaa; toteaa, että työpaikkojen 

F. toteaa, että pk-yritykset ovat 
talouskasvun, uusien työpaikkojen 
luomisen ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
kantava voima mutta ne ovat vähentäneet 
talouskriisin seurauksena yli 3,5 miljoonaa
työpaikkaa ja tämä sektori pystyy 
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sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

työllistämään nuoria mittavimmin ja 
tehokkaimmin, joten työpaikkojen 
sulkemiset vaikuttavat kaikkiin 
työntekijöihin nuoret mukaan luettuina;

Or. hu

Tarkistus 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että nuorilla on oikeus 
taitojensa mukaisiin korkealaatuisiin 
työpaikkoihin ja että laadukkaat työpaikat 
ovat välttämättömiä eurooppalaisten 
nuorten ihmisarvon ja itsenäisyyden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 67
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta, 
minkä vuoksi niin yleissivistävä koulutus 
kuin ammatillinen koulutus on pikaisesti 
mukautettava työmarkkinoiden uusiin 
vaatimuksiin ja työttömien 



AM\937186FI.doc 37/180 PE510.867v01-00

FI

mahdollisuuksia sijoittua uudelleen 
työelämään on helpotettava sellaisen 
yhteisen asiointipisteen kautta, jossa 
yhdistyvät kaikki työnhakuun liittyvät 
sosiaaliset palvelut;

Or. fr

Tarkistus 68
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

G. toteaa, että vuonna 2008 esiin noussut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 69
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista, mutta 
palvelut eivät ole saatavilla niitä eniten 
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tarvitseville, erityisesti vammaisten 
nuorten kohdalla, koska useimmat 
julkiset palvelut eivät vieläkään ole 
saavutettavissa;

Or. hu

Tarkistus 70
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa 
työllistymismahdollisuuksista;

G. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan työmarkkinoilla, 
mikä pahentaa merkittävästi tuleviin 
työnsaantinäkymiin liittyvää epävarmuutta 
sekä lisää työttömien tarvetta saada 
paremmin tietoa ammatillisesta 
koulutuksesta sekä 
työllistymismahdollisuuksista;

Or. de

Tarkistus 71
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa 
käytettävä kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmä ja 
kaksiosainen opiskelujärjestelmä ovat 
käytännönläheisyytensä ansiosta 
osoittautuneet toimiviksi erityisesti kriisin 
aikana ja vähentäneet 
nuorisotyöttömyyttä työllistyvyyden 
paranemisen ansiosta;
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Or. de

Tarkistus 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että kaikkialla Euroopassa 
täytäntöönpantu säästöpolitiikka ei ole 
johtanut talouden elpymiseen tai 
työpaikkojen lisääntymiseen; panee 
merkille, että yhä useammat 
taloustieteilijät ovat selkeästi todenneet, 
että säästöpolitiikalla on ollut 
päinvastainen vaikutus, että se on 
hillinnyt talouskasvua ja tuhonnut 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 73
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että EU:n korkeasta 
nuorisotyöttömyysasteesta huolimatta 
tietyillä aloilla on pulaa inhimillisistä 
resursseista, ja esimerkiksi tietotekniikan 
sekä tutkimuksen ja kehittämisen aloilla 
hyvin ammattitaitoisen työvoiman kysyntä 
kasvaa;

Or. en
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Tarkistus 74
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että EU:ssa on lähes neljä 
miljoonaa avointa työpaikkaa, koska 
työttömien taidot eivät vastaa tarjolla 
olevissa työpaikoissa vaadittuja taitoja;

Or. en

Tarkistus 75
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että tietyissä jäsenvaltioissa 
käytössä oleva ammatillisen koulutuksen 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä 
koulutusmalli on osoittautunut
käytännössä hyödylliseksi, erityisesti 
kriisin aikana, ja auttanut vähentämään 
nuorisotyöttömyyttä paremman 
työllistettävyyden avulla;

Or. en

Tarkistus 76
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että ammatillisella 
koulutuksella on tiiviimmät yhteydet 
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työmarkkinoihin kuin muilla 
koulutusaloilla, mutta työssäoppimisen ja 
erityisesti oppisopimuskoulutuksen koko 
potentiaalia ei monissa valtioissa vielä 
hyödynnetä täysimääräisesti nuorten 
työllistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 77
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että siirtyminen
koulutuksesta työmarkkinoille on 
ratkaiseva hetki nuorten elämässä ja 
vaikuttaa olennaisesti heidän tuleviin 
uranäkymiinsä, koko työuran 
palkkaukseen sekä heidän pitkän 
aikavälin sosiaaliseen tilanteeseensa; 
ottaa huomioon, että koulutuspolitiikka 
on tässä yhteydessä osa 
työmarkkinapolitiikkaa;

Or. de

Tarkistus 78
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että vuonna 2008 puhjennut 
talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti niin 
kysyntään kuin tarjontaan 
työmarkkinoilla, mikä pahentaa 
merkittävästi tuleviin työnsaantinäkymiin 
liittyvää epävarmuutta sekä lisää tarvetta 
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tarkastella jäsenvaltioiden investointeja 
työpaikkojen luomiseen ja koulutukseen; 
katsoo, että tämä voi johtaa 
yhteiskunnallisten ristiriitojen ja 
yhteiskunnallisen levottomuuden 
lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että tuottavat ja 
kestävät investoinnit esimerkiksi 
koulutukseen sekä tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan ovat keskeisessä 
asemassa, jos kriisistä halutaan selviytyä 
kestävästi, ja ne myös vahvistavat EU:n 
taloutta parantamalla kilpailukykyä, 
tuottavuutta ja kestävää kehitystä; ottaa 
huomioon, että näihin aloihin tehdyt 
investoinnit olisi jätettävä huomiotta 
laskettaessa alijäämää;

Or. en

Tarkistus 80
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. katsoo, että työvoimapalveluilla on 
keskeinen rooli työmarkkinoilla, joten 
niiden on täytettävä tiukat 
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laatuvaatimukset, joiden noudattamista 
toimivaltaisten viranomaisten on 
valvottava; korostaa, että nämä 
laatuvaatimukset ja niiden noudattamisen 
valvonta koskevat niin julkisia kuin 
yksityisiä työvoimapalveluja;

Or. de

Tarkistus 81
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että Euroopan 
komissio totesi Saksan tilanteesta 
30. toukokuuta 2012 annetussa 
valmisteluasiakirjassa, että kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmä takaa 
pätevien työntekijöiden käytettävissä 
olemisen ja alhaisen 
nuorisotyöttömyyden;

Or. de

Tarkistus 82
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. katsoo, että osana ratkaisua 
nuorisotyöttömyyteen voi olla sellaisten 
korkealaatuisten ammatillisten 
koulutusjärjestelmien kehittäminen 
erittäin pätevien opettajien ja kouluttajien 
johdolla, jotka tarjoavat innovatiivisia 
oppimismenetelmiä, korkealaatuista 
infrastruktuuria ja välineitä, hyvää 
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työmarkkinarelevanssia sekä väyliä 
jatkokoulutukseen;

Or. en

Tarkistus 83
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. toteaa, että määräaikaisissa 
työsuhteissa olevista nuoria on 
40 prosenttia, mutta koko työväestöstä 
heidän osuutensa on vain 13 prosenttia, 
joka viides nuori pelkää menettävänsä 
työpaikkansa ja nuoret ovat muita 
todennäköisemmin epävarmoissa 
työsuhteissa;

Or. en

Tarkistus 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. toteaa, että nuoret joutuvat EU:ssa 
muuttamaan työllistymismahdollisuuksien 
perässä; katsoo, että jos ilmiöön ei 
puututa asianmukaisesti, se uhkaa johtaa 
aivovuotoon ja kasvaviin alueellisiin 
eroihin;

Or. en
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Tarkistus 85
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. toteaa, että joissakin jäsenvaltiossa 
on havaittavissa kasvava kuilu 
valmistuneiden taitojen ja 
työmarkkinoiden tarvitsemien taitojen 
välillä;

Or. en

Tarkistus 86
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. ottaa huomioon, että eräissä 
jäsenvaltioissa on havaittavissa kasvava 
kuilu ammattikoulutettujen henkilöiden 
taitojen ja työmarkkinoiden vaatimusten 
välillä;

Or. de

Tarkistus 87
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. ottaa huomioon, että Kansainvälinen 
työjärjestö suositteli, että nuorisotakuun 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon 
osoitetaan 21 miljardin euron 
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määrärahat, mikä vastaa 0,5 prosentin 
osuutta euroalueen menoista;

Or. en

Tarkistus 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. katsoo, että nuoria koskevat 
työllisyystoimenpiteet on yhdennettävä 
tulevaan johdonmukaiseen ja 
investointeihin suuntautuvaan 
makrotaloudelliseen strategiaan, jolla 
luodaan edellytykset kestävien2000-luvun 
työpaikkojen luomiselle sekä tehokkaalle 
siirtymiselle koulutuksesta työhön;

Or. en

Tarkistus 89
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. pitää valitettavana, että nykyiset 
kriisitoimenpiteet, joilla pyritään 
leikkaamaan julkisia menoja kriisimaissa, 
ovat jo osoittaneet välittömät kielteiset 
vaikutuksensa nuoriin, kun leikkaukset 
ovat kohdistuneet koulutukseen, 
työpaikkojen luomiseen ja 
tukipalveluihin;

Or. en
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Tarkistus 90
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan nuorisoa ja työttömyyttä 
oikeuksien pohjalta; painottaa, että 
varsinkin suurten kriisien aikana nuorten 
ihmisarvoisten työpaikkojen 
laatunäkökohtia ei saa vaarantaa ja että 
työelämän perusnormien ja muiden 
työsuhteiden laatua koskevien normien on 
oltava keskeisiä tekijöitä;

Or. en

Tarkistus 91
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota ensin arvioimaan 
ja sitten lakkauttamaan tällaiset 
epäjohdonmukaiset ja toisinaan tuhoisat 
politiikat; painottaa, että 
nuorisotyöllisyysaloite edellyttää julkista 
sitoutumista, mikä on suotavaa, mutta se 
menettää uskottavuutensa, jos 
taloushallintoon sovellettava politiikka 
tuhoaa nuorten mahdollisuudet;

Or. en



PE510.867v01-00 48/180 AM\937186FI.doc

FI

Tarkistus 92
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota ensin arvioimaan 
ja sitten lakkauttamaan tällaiset 
epäjohdonmukaiset ja toisinaan tuhoisat 
politiikat; painottaa, että 
nuorisotyöllisyysaloite edellyttää julkista 
sitoutumista, mikä on suotavaa, mutta se 
menettää uskottavuutensa, jos 
taloushallintoon sovellettava politiikka 
tuhoaa nuorten mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 93
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota esittämään 
jäsenvaltioille ”turvalisää” 
rahoitustuessa, jotta voidaan poiketa 
julkisia menoja koskevissa 
yhteisymmärryspöytäkirjoissa alijäämän 
supistamiseksi sovituista tavoitteista, joilla 
pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 
-tavoitteet ja nuorten työllistäminen, 
kuten työpaikkojen luominen, koulutus, 
ihmisarvoinen työ ja köyhyyden 
poistaminen; painottaa, että tällaista 
”turvalisää” on kehitettävä 
demokraattisemmalla tavalla kuin 
yhteisymmärryspöytäkirjoissa;

Or. en
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Tarkistus 94
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota kehittämään 
yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden 
kanssa, joissa nuorisotyöttömyys ylittää 
alueilla 25 prosenttia, yksivuotisen 
tukisuunnitelman nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi luomalla työpaikkoja 
vähintään 10 prosentille näistä nuorista; 
painottaa, että tukisuunnitelma ei voi olla 
tehokas ilman riittäviä investointeja ja 
tarvittavaa joustoa jokaisen jäsenvaltion 
alijäämätavoitteissa;

Or. en

Tarkistus 95
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, 
joilla poistetaan mahdolliset esteet 
nuorten pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti 
useista eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava nuorten työllistymistä 
edistäviä erilaisia toimia, jotta he saisivat 
mahdollisuuksia pysyvään työllistymiseen 
toteuttamalla vapaaehtoistoimia, 
palkallisia työharjoittelujaksoja ja 
yleishyödyllisiä toimintoja niin, että he 
voisivat toimia mahdollisena 
työkokemuksena pidettävien sosiaalisesti 
hyödyllisten tehtävien parissa, mikä 
helpottaisi heidän sijoittumistaan 
työmarkkinoille;

Or. fr
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Tarkistus 96
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, 
joilla poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden toteuttamien toimien olisi 
täydennettävä toisiaan, jotta poistetaan 
esteet nuorten löytäessä kunnollista ja 
pysyvää työtä ja kiinnitetään erityistä 
huomiota muita heikommassa asemassa 
oleviin väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä; korostaa, että 
nuorisotyöttömyyden torjumisen olisi 
oltava monialainen toimintalinja EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa;

Or. es

Tarkistus 97
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että Euroopan komission ja
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
johdonmukaisia, oikeuksiin perustuvia ja
erilaisia poliittisia toimia, joilla poistetaan 
mahdolliset esteet nuorten pysyvän 
työllistymisen edestä ja kiinnitetään 
erityistä huomiota muita heikommassa 
asemassa oleviin väestöryhmiin, jotka 
kärsivät muita todennäköisemmin 
samanaikaisesti useista eri haittatekijöistä;

Or. en
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Tarkistus 98
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
laadukkaan työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

Or. de

Tarkistus 99
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, 
joiden keskipisteenä on oltava laadukas 
koulutus, myös ammattikoulutus, sekä 
työkokemus ja joilla poistetaan mahdolliset 
esteet nuorten pysyvän työllistymisen 
edestä ja kiinnitetään erityistä huomiota 
muita heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

Or. de
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Tarkistus 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
mielekkään, pysyvän, hyväpalkkaisen ja 
ihmisarvoisen työllistymisen edestä 
täysine ammattiyhdistysoikeuksineen ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

Or. en

Tarkistus 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän työllistymisen edestä ja 
kiinnitetään erityistä huomiota muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

1. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava erilaisia poliittisia toimia, joilla 
poistetaan mahdolliset esteet nuorten 
pysyvän ja ihmisarvoisen työllistymisen 
edestä ja kiinnitetään erityistä huomiota 
muita heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, jotka kärsivät muita 
todennäköisemmin samanaikaisesti useista 
eri haittatekijöistä;

Or. en
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Tarkistus 102
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että nuorten pysyvä 
työllistyminen Euroopan työmarkkinoilla 
voitaisiin saavuttaa soveltamalla 
kolmiosaista mallia, joka koskee 
uudelleenaloitusta, uudistuksia ja alueita; 
katsoo, että Euroopan sisämarkkinoiden 
potentiaali on käynnistettävä uudelleen 
kouluttamalla ihmisiä yrittäjähenkisesti, 
ammatillisen pätevyyden vastavuoroisella 
tunnustamisella, parantamalla yrityksen 
perustamisedellytyksiä Euroopassa sekä 
poistamalla tietyistä EU:n jäsenvaltioista 
tuleviin työntekijöihin nyt kohdistuvat 
rajoitukset; katsoo, että koulutuksen ja 
liiketoiminnan välistä suhdetta on 
uudistettava; katsoo, että edistämällä 
koulutuksen, liiketoiminnan ja tieteen 
välistä yhteistyötä EU:n alueilla annetaan 
nuorille mahdollisuus hankkia enemmän 
kilpailuetua ja mahdollisuuksia
myöhempää työelämää varten;

Or. en

Tarkistus 103
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. palauttaa mieleen, että koska 
työttömien ja alityöllistettyjen nuorten 
määrä ylittää vapaiden työpaikkojen 
määrän, työttömyydestä ei voida syytää 
työttömiä; tuomitsee siis selkeästi 
pyrkimykset siirtää vastuuta 
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työttömyyskriisistä työttömille;

Or. en

Tarkistus 104
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. vaatii, että nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen otetaan EU-ohjausjakson 
yhdeksi tavoitteeksi; vaatii lisäksi, että 
maakohtaisiin suosituksiin ja kansallisiin 
uudistusohjelmiin sisällytetään sitovasti 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä; kehottaa 
komissiota seuraamaan ja tarkastamaan 
perusteellisesti näiden toimenpiteiden 
käyttöönottoa; vaatii tässä yhteydessä 
Euroopan parlamentin laajaa 
osallistumista EU-ohjausjaksoon;

Or. de

Tarkistus 105
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että työttömien nuorten 
keskuudessa on hyvin erilaisia ryhmiä, 
jotka on yksilöitävä niiden tarpeiden ja 
valmiuksien mukaan hyväksyttyjen 
toimenpiteiden täytäntöönpanon 
parantamiseksi; olisi tunnistettava 
avaintaidot, joiden avulla nämä nuoret 
pääsevät nopeammin, vakaammin ja 
kestävämmin työmarkkinoille; erityistä 
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huomiota on kiinnitettävä nuoriin, joilla 
ei ole mitään tutkintoa ja jotka eivät 
opiskele, tee työtä eivätkä kouluttaudu; 

Or. es

Tarkistus 106
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmä ja 
kaksiosainen opiskelujärjestelmä ovat 
käytännönläheisyytensä ansiosta 
osoittautuneet toimiviksi erityisesti kriisin 
aikana ja vähentäneet 
nuorisotyöttömyyttä työllistyvyyden 
paranemisen ansiosta; kehottaa sen 
vuoksi asianomaisia jäsenvaltioita 
uudistamaan koulutusjärjestelmiään;

Or. de

Tarkistus 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. 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; tunnustaa, että 
säästöpolitiikalla on ollut dramaattisia 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja että 
se on johtanut työttömyyden kasvuun, 
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erityisesti nuorten parissa;

Or. en

Tarkistus 108
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä tarvetta kohdistaa 
toimet asianmukaisesti väestöryhmiin ja 
taloudenaloihin, jotka ovat vahvassa 
kehitysvaiheessa, ja ohjelmien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon, jotta 
käytössä olevien resurssien tuhlaaminen 
vältetään ja nuorisotyöttömyyttä hillitään 
eikä ongelmaa ”kierrätetä”; 

Or. el

Tarkistus 109
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että tähän olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota jäsenvaltioissa, jotka 
valmistelevat 2014–2020 välistä aikaa ja 
hyödyntävät rakennerahastoa (mukaan 
lukien Euroopan sosiaalirahaston tukea 
saavat jäsenvaltiot), sekä valtioiden 
välisellä tasolla valmisteltavien 
toimenpideohjelmien suunnittelussa;

Or. hu
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Tarkistus 110
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että ammatillisen 
koulutuksen harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevä koulutusmalli 
on osoittautunut käytännössä 
hyödylliseksi, erityisesti kriisin aikana, ja 
auttanut vähentämään 
nuorisotyöttömyyttä paremman 
työllistettävyyden avulla, ja kehottaa 
jäsenvaltioita, joita tämä koskee, 
uudistamaan koulutusjärjestelmäänsä 
tämän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 111
Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 112
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että tarvitaan aktiivista, 
kattavaa ja osallistavaa 
työmarkkinapolitiikkaa ja nuoriin 
kohdistettavia erityistoimenpiteitä; 
kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan, 
voitaisiinko niiden työmarkkinoilla 
toteuttaa esimerkkejä muiden 
jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita myös ryhtymään 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi; 
korostaa, että komission tehtävänä on 
tukea jäsenvaltiota aktiivisesti näissä 
toimissa;

Or. de

Tarkistus 113
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa jäsenvaltioita kuromaan 
umpeen ammattikoulutettujen 
henkilöiden taitojen ja työmarkkinoiden 
vaatimusten välillä mahdollisesti olevaa 
kuilua tarjoamalla entistä parempia ja 
käytännönläheisempiä
koulutusmahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 114
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
mahdollisia kuiluja valmistuneiden 
taitojen ja työmarkkinoiden tarvitsemien 
taitojen välillä lisäämällä entistä 
parempia ja käytännönläheisiä 
koulutusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 115
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan käytettävien toimenpiteiden 
onnistuminen riippuu suurelta osin 
kansallisista politiikoista, joilla 
varmistetaan, että työvoimapalveluilla on 
käytössään tarvittava infrastruktuuri ja 
valmiudet räätälöityjen ja yksilöllisten 
palvelujen tarjoamiseksi nuorille; 
korostaa, että nuorisotakuun ja muiden 
vastaavien toimenpiteiden onnistuminen 
riippuu hyvin suuresti myös työnantajien 
panoksesta sekä työmarkkinaosapuolten 
tiiviistä yhteistyöstä;

Or. de

Tarkistus 116
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota keräämään
nuorten koulutukseen liittyviä 
menestystarinoita ja laatimaan niistä 
käsikirjan muille jäsenvaltioille;

Or. de

Tarkistus 117
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota keräämään 
aineistoa opintomenestyksistä ja 
tarjoamaan näitä ohjeina muille 
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 118
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 d. kehottaa komissiota laatimaan 
vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien uudistamisesta ja 
siten edistämään omalta osaltaan nuorten 
työllistyvyyttä rakenteellisesti ja pitkällä 
aikavälillä;

Or. de
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Tarkistus 119
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 d. kehottaa komissiota toimittamaan 
vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien uudistamisesta ja 
tarjoamaan näin rakenteellisen ja 
pitkäaikaisen panoksensa nuorten 
työllistymisen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 120
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät paikallisen, 
alueellisen, kansallisen ja EU:n tason 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaisia 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistäviä toimia voitaisiin suunnitella, 
toteuttaa ja valvoa onnistuneesti ja 
kokonaisvaltaisesti ja jotta ne olisivat 
tehokkaita; korostaa, että toimenpiteiden 
on oltava joustavia täyttääkseen 
työmarkkinoiden alati muuttuvat tarpeet; 
vaatii erityisesti ammattikoulutuksen 
alalla ja kaksiosaisissa 
koulutusjärjestelmissä kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden ja etenkin 
työmarkkinaosapuolten ja 
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koulutuslaitosten osallistumista 
toimenpiteisiin; korostaa tässä yhteydessä 
yritysten ja koulutuslaitosten vastuuta 
mahdollistaa opiskelijoille 
käytännönläheinen koulutus;

Or. de

Tarkistus 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten ammattiliitot,
koulutuksen järjestäjät, opiskelijajärjestöt, 
nuorisojärjestöt, julkiset työvoimapalvelut, 
työmarkkinaosapuolet, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen parhaiten nuorten 
tarpeet;

Or. en

Tarkistus 122
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, työvoimapalvelut, 
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työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

työmarkkinaosapuolet, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin esimerkiksi pyöreän 
pöydän keskusteluissa, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet; korostaa, että 
nuorten varhaisella, jo paljon ennen 
oppivelvollisuuden loppumista 
tapahtuvalla ammatinvalinnalla on 
erityinen painoarvo, joten on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla parannetaan 
vanhempien ja koulujen valmiuksia 
ohjata ammatinvalintaprosessia 
kokonaisuudessaan; katsoo, että 
maahanmuuttotaustaiset perheet 
tarvitsevat nuorten työelämään 
siirtymisen helpottamiseksi heidän 
kulttuurinsa huomioon ottavaa 
erityisohjausta heidän äidinkielellään;

Or. de

Tarkistus 123
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 

2. painottaa, että kaikki EU:n, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, sosiaaliset toimijat 
nuorisojärjestöt mukaan lukien, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta nuorten 
työllisyyttä ja työllistettävyyttä edistävät 
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korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

toimet voitaisiin toteuttaa onnistuneesti ja 
kokonaisvaltaisesti; korostaa, että nuorten 
kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja 
edistävien toimenpiteiden on oltava 
joustavia, jotta täytetään työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. es

Tarkistus 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen 
järjestäjät, yksittäiset työnantajat, julkiset 
ja yksityiset työvoimapalvelut, 
työmarkkinaosapuolet, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten alue- ja 
paikallisviranomaiset, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet,
yksittäiset työnantajat, koulutuksen 
järjestäjät, kolmannen sektorin järjestöt 
sekä terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. en

Tarkistus 125
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 2. pitää valitettavana nuoria kohtaan 
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sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden
alati muuttuvat tarpeet;

osoitettua kunnioituksen puutetta, kun 
heitä koskevaa politiikkaa on toteutettu tai 
toteutetaan ilman heidän osallisuuttaan; 
painottaa, että nuoret ovat järkeviä, 
päteviä ja luovia toimijoita määritettäessä 
nuoria koskevaa politiikkaa ja että heidän 
on osallistuttava heitä koskevaan 
politiikkaan ja heitä on kuultava;
painottaa, että kaikki tärkeät sidosryhmät, 
kuten nuoret ja heitä edustavat järjestöt, 
koulutuksen järjestäjät, yksittäiset 
työnantajat, työvoimapalvelut, 
työmarkkinaosapuolet, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset ja alue- ja 
paikallisviranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja osallistumista
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa ja niitä 
voitaisiin seurata onnistuneesti ja 
kokonaisvaltaisesti; korostaa, että 
toimenpiteiden on oltava joustavia 
täyttääkseen yhteiskuntaan, koulutukseen 
ja työmarkkinoille osallistumaan 
innokkaiden nuorten alati muuttuvat 
tarpeet;

Or. en

Tarkistus 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt, myös 
nuorisojärjestöt, sekä terveydenhoitoalan 
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viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

ja muiden alojen viranomaiset, on tärkeää 
saada osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa ja niitä 
voitaisiin seurata onnistuneesti ja 
kokonaisvaltaisesti; korostaa, että 
toimenpiteiden on oltava joustavia 
täyttääkseen työmarkkinoiden alati 
muuttuvat tarpeet;

Or. en

Tarkistus 127
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten keskiasteen opetusta ja 
korkeakouluopetusta järjestävät julkiset 
tahot, koulutuksen järjestäjät, yksittäiset 
työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisjärjestöt sekä terveydenhoitoalan 
ja muiden alojen viranomaiset, on tärkeää 
saada tekemään yhteistyötä, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. fr

Tarkistus 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
alue- ja paikallisviranomaiset, yksittäiset 
työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. en

Tarkistus 129
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin nuorten perustamat ja 
ylläpitämät järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. hu
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Tarkistus 130
Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
nuorisojärjestöt, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. en

Tarkistus 131
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, työvoimapalvelut, 
työmarkkinaosapuolet, kolmannen sektorin 
järjestöt sekä terveydenhoitoalan ja muiden 
alojen viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
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korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

Or. de

Tarkistus 132
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät,
työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet; korostaa 
työmarkkinaosapuolten erityistä roolia 
ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen 
alalla;

Or. de

Tarkistus 133
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 

2. painottaa, että kaikki tärkeät 
sidosryhmät, kuten koulutuksen järjestäjät, 
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yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet;

yksittäiset työnantajat, julkiset ja yksityiset 
työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
terveydenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaiset, on tärkeää saada 
osallistumaan toimiin, jotta erilaiset 
nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä 
edistävät toimet voitaisiin toteuttaa 
onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti; 
korostaa, että toimenpiteiden on oltava 
joustavia täyttääkseen työmarkkinoiden 
alati muuttuvat tarpeet; panee merkille 
joustavien ja samalla luotettavien 
sopimussuhteiden, tehokkaan ja aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan ja nykyaikaisten 
sosiaaliturvajärjestelmien tarpeen;

Or. en

Tarkistus 134
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä tieteen, teknologian, 
tekniikan ja matematiikan alojen 
asettamiseksi ensisijaisiksi 
koulutusohjelmissaan työmarkkinoiden 
odotettuun tulevaisuuden kehitykseen 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 135
Minodora Cliveti

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan 
nuorisotyön tarjonnassa ja käytännössä 
laatua ja sellaisten nuorisotyön tulosten 
saavuttamista, jotka edistävät nuorten 
kehitystä, hyvinvointia ja sosiaalista 
osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 136
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tukee ja kannustaa 
työmarkkinaosapuolten osallistumista ja 
niiden välistä synergiaa, kun kansallisia 
toimintasuunnitelmia työttömyyden 
torjumisesta aktiivisella 
työmarkkinapolitiikalla laaditaan ja 
pannaan täytäntöön;

Or. el

Tarkistus 137
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa työehtosopimus-
neuvottelujen keskeistä merkitystä 
edistettäessä ja parannettaessa nuorten 
työntekijöiden työehtoja;

Or. es
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Tarkistus 138
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tunnustaa, että oikeisiin taitoihin 
investoiminen on merkittävä tekijä, jolla 
autetaan jäsenvaltioita innovoimaan ja 
parantamaan kilpailukykyään; 

Or. en

Tarkistus 139
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan 
nopeasti muuttuvan globaalin 
talousympäristön ennenkokemattomat 
haasteet, joita sekä koulujen että 
korkeakoulujen opettajat kohtaavat; 
toteaa, että keskeisessä asemassa nuorten 
menestyksekkäässä koulutuksessa ja 
näiden työllistymisnäkymissä ovat uusien 
taitojen ja pätevyyksien kehittäminen, 
innovatiivinen lähestymistapa ja 
nykyaikaiset opetus- ja 
oppimismenetelmät; 

Or. en
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Tarkistus 140
Minodora Cliveti

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan 
ja tukemaan nuoria, erityisesti naisia, 
koulutuksessa, kansalaisyhteiskunnassa 
ja laadukkaissa nuorisoaloitteissa 
osallistumaan demokraattiseen elämään 
sekä hyödyntämään nykyisiä ja uusia 
välineitä edistääkseen politiikan 
kehittämistä, millä tuetaan nuorten 
kehitystä, hyvinvointia ja sosiaalista 
osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus 
lisätä ehdotetussa 
nuorisotyöllisyysaloitteessa, jonka 
määrärahat ovat kuusi miljardia euroa 
kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
20 prosenttia; myöntää, että 
nuorisotyöllisyysaloite, jonka määrärahat 
ovat kuusi miljardia euroa kaudella 2014–
2020, on tärkeä ensiaskel kehitettäessä 
eurooppalaista strategiaa 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, mutta 
se ei yksin riitä; painottaa, että aloitteen 
varoja olisi lisättävä vähintään 21 
miljardiin euroon ILOn suosituksen 
mukaisesti, ja tähdentää joustavuutta ja 
mahdollisuutta lisätä määrärahoja 
käytettäessä niitä rahoitusnäkymien 
ensimmäisinä vuosina; korostaa, että 
nuorisotyöllisyysaloite ei saa haitata 
muita nuorten laadukkaiden työpaikkojen 
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hyväksi toteutettavia aloitteita eivätkä ne 
puolestaan sitä;

Or. es

Tarkistus 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus 
lisätä ehdotetussa
nuorisotyöllisyysaloitteessa, jonka 
määrärahat ovat kuusi miljardia euroa 
kaudella 2014–2020;

3. toteaa, että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia, ja katsoo, että ehdotetulla 
nuorisotyöllisyysaloitteella voidaan lisätä 
nuorten työllisyyttä Euroopassa; katsoo 
vastaavasti, että nyt ehdotetut kuusi 
miljardia euroa kaudella 2014–2020 ovat 
riittämättömät, ja kehottaa EU:n 
neuvostoa lisäämään merkittävästi 
aloitteen määrärahoja noudattaen myös 
ILO:n suosituksessa esitettyjä lukuja;

Or. en

Tarkistus 143
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
mutta katsoo, että kuuden miljardin euron
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kuusi miljardia euroa kaudella 2014–
2020;

määrärahat kaudelle 2014–2020 ovat 
riittämättömät;

Or. fr

Tarkistus 144
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys vaihtelee 
25 prosentista yli 55 prosenttiin; panee 
tyytyväisenä merkille, että nuorten 
työllisyyden edistämiseen suunnattua 
unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

Or. fr

Tarkistus 145
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa,
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020; 
pitää valitettavana, että alueet, joilla 
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nuorisotyöttömyys ylittää 25 prosenttia, 
ovat pääasiassa ”ohjelmamaissa”, joissa 
säästöpolitiikassa vähennetään suoraan 
nuorten työllistämismenoja, ja painottaa, 
ettei tällaista kielteistä politiikkaa voida 
korjata pelkästään kuuden miljardin 
euron EU-rahoituksella; katsoo myös, että 
näissä valtioissa työmarkkinoiden 
rakenneuudistukset ovat tuhonneet 
nuorten edellytykset siirtyä 
työmarkkinoille heikentämällä 
työpaikkojen laatua ja varmuutta;

Or. en

Tarkistus 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020; 
pitää valitettavana kuitenkin 
nuorisotyöllisyysaloitteen vaatimattomia 
tavoitteita ja sitä, että siihen osoitettu 
rahoitus on paljon vähemmän kuin mitä 
todellinen vaikuttaminen 
nuorisotyöttömyyteen edellyttäisi; viittaa 
tässä yhteydessä ILO:n tutkimukseen 
”Euro Zone job crisis: trends and policy 
responses”, jossa esitetään 21 miljardin 
euron tarve, jotta nuorisotyöttömyyden 
tasoon voitaisiin vaikuttaa1;

Or. en
                                               
1 http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184965/lang--en/index.htm
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Tarkistus 147
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020; 
korostaa samalla, että eurooppalaisen 
nuorisotakuun tehokkaaseen 
toteuttamiseen tarvitaan ILO:n mukaan 
21 miljardia euroa; suosittelee, että tähän 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen suunnatut 
erityismäärärahat ja asianmukainen 
Euroopan sosiaalirahaston tuki
maksettaisiin tasaerissä 30. kesäkuuta 
2017 mennessä;

Or. de

Tarkistus 148
Sylvana Rapti

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020;

3. toteaa että tilanne on erityisen hankala 
alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 
25 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, 
että nuorten työllisyyden edistämiseen 
suunnattua unionin tukea on tarkoitus lisätä 
ehdotetussa nuorisotyöllisyysaloitteessa, 
jonka määrärahat ovat 
kuusi miljardia euroa kaudella 2014–2020; 
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painottaa kuitenkin, että ehdotetut 
määrärahat eivät ole riittäviä ongelman 
ratkaisemiseen menestyksekkäästi;

Or. en

Tarkistus 149
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että nuorisotyöttömyyden ja 
nuorten pitkäaikaistyöttömyyden 
torjuntaan tarvitaan pikaisia toimia; 
korostaa lisäksi, että nuorten on saatava 
pitkäaikaisia, pysyviä ja laadukkaita 
työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 150
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että EU:n 
nuorisotyöllisyysaloitteessa on taattava, 
että edunsaajayrityksissä säilytetään 
työpaikat, että aloitetta itseään ei muuteta 
uudeksi epävarmaksi työjärjestelyn 
muodoksi ja että työharjoittelut niiden 
päätyttyä muuttuvat vakituisiksi 
työsuhteiksi;

Or. pt
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Tarkistus 151
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nuorisoon 
kohdistuvaa kansallista lainsäädäntöä ja 
erityisesti yhdenvertaista kohtelua työssä 
koskevaan direktiiviin (2000/78/ΕY) 
perustuvaa kansallista lainsäädäntöä ei 
käytetä nuorten syrjimiseksi 
sosiaalietuuksien saamisessa; katsoo, että 
on tehtävä paljon enemmän sen 
varmistamiseksi, että sekä työntekijät että 
työnantajat ovat tietoisia tämän 
lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan 
ja velvollisuuksistaan;

Or. en

Tarkistus 152
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. ehdottaa, että otetaan käyttöön 
sellaisia aloitteita ja toimenpiteitä, joiden 
avulla analysoidaan alueita, joissa 
nuorisotyöttömyys on pieni, ja tutkitaan 
niitä, jotta tunnistetaan hyvät käytännöt 
määritetään näiden käytäntöjen 
sovellettavuus alueilla, joissa työttömyys 
on suurempi;

Or. hu
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Tarkistus 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita päivittämään 
aluekehitysstrategioitaan ja ottamaan 
niissä huomioon toimenpiteet 
työllisyyden, myös nuorten työllisyyden 
lisäämiseksi;

Or. bg

Tarkistus 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan 
myös alle 30-vuotiaita valmistuneita; 
korostaa, että kyseisen toimenpiteen 
onnistuminen riippuu suuresti myös muista 
tekijöistä, kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta, mutta pitää 
valitettavana sitä, että nuorisotakuuta ei 
ole muotoiltu eurooppalaiseksi ja 
pakolliseksi; muistuttaa, että parlamentti 
on jo ottanut kantaa nuorisotakuuseen ja 
toivonut, että nuoret aina 30-vuotiaisiin 
asti saisivat tarjouksen laadukkaasta 
työpaikasta tai yleissivistävän tai 
ammattikoulutuksen jatkamisesta neljän 
kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta tai koulutuksensa 
keskeyttämisestä; korostaa, että kyseisen 
toimenpiteen onnistuminen riippuu suuresti 
myös muista tekijöistä, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen – joihin voidaan 
yhdistää yksityisiä työvoimapalveluja –
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, laadukkaiden 
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harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. es

Tarkistus 155
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta, ja on tyytyväinen 
siihen, että jäsenvaltiot ovat ottaneet 
ensiaskeleen nuorisotakuun luomiseksi; 
suosittelee, että nuorisotakuu ulotettaisiin 
koskemaan 15–30-vuotiaita; korostaa, että 
kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös lukuisista 
toimintalinjalähtöisistä tekijöistä, kuten 
investoinneista koulutukseen ja 
työpaikkojen luomiseen, 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen ja 
apurahojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi 
nuorisopolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen ja ihmisarvoinen työ;
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Or. en

Tarkistus 156
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; suosittelee, 
että nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan 
NUTS2-alueita, joilla nuorisotyöttömyys 
on yli 20 prosenttia, ja että jäsenvaltioille 
annettaisiin mahdollisuus myöntää 
enintään 10 prosenttia asianomaisista 
varoista nuorille, jotka asuvat alueilla, 
joilla nuorisotyöttömyys on yli 
22,5 prosenttia; suosittelee, että 
nuorisotakuu toteutuisi mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa eikä vasta neljän 
kuukauden kuluttua; korostaa, että 
kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta, 
erilaisten yleissivistävien koulutus- ja 
ammattikoulutusmuotojen välisen 
siirtyvyyden helpottamisesta sekä muissa 
jäsenvaltioissa saatujen hyvien kokemusten 
siirrettävyydestä ja soveltamisesta; 
painottaa, että nuorisotakuu on liitettävä 
laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;
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Or. de

Tarkistus 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta,
muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta sekä asianmukaisista 
jatkotoimista jokaisen jäsenvaltion 
kansallisessa uudistusohjelmassa, jotta 
takuun seuranta, arviointi ja jatkuva 
parantaminen ovat mahdollisia; painottaa, 
että nuorisotakuu on liitettävä laajemmin 
osaksi aktiivista työmarkkinapolitiikkaa 
mutta samalla on varmistettava korkeiden 
laatustandardien toteutuminen 
asianmukainen palkka, työolot ja terveys-
ja turvallisuusstandardit mukaan 
luettuina;

Or. en
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Tarkistus 158
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan 
myös alle 30-vuotiaita valmistuneita; 
korostaa, että kyseisen toimenpiteen 
onnistuminen riippuu suuresti myös muista 
tekijöistä, kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suhtautuu myönteisesti
nuorisotakuun ulottamiseen koskemaan 
myös alle 30-vuotiaita valmistuneita; 
korostaa, että kyseisen toimenpiteen 
onnistuminen riippuu suuresti myös muista 
tekijöistä, kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. de

Tarkistus 159
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan 

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; korostaa, että kyseisen 
toimenpiteen onnistuminen riippuu suuresti 
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myös alle 30-vuotiaita valmistuneita;
korostaa, että kyseisen toimenpiteen 
onnistuminen riippuu suuresti myös muista 
tekijöistä, kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

myös muista tekijöistä, kuten julkisten ja 
vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
jäsenvaltioiden joustovarasta sekä muissa 
jäsenvaltioissa saatujen hyvien kokemusten 
siirrettävyydestä ja soveltamisesta; 
painottaa, että nuorisotakuu on liitettävä 
laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaisiin nuoriin; korostaa, että 
kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, nuorten paikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
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toteutuminen; toteutuminen;

Or. pt

Tarkistus 161
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen 
yksityisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. de

Tarkistus 162
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, paikkojen määrästä 
opiskelijoille ja valmistuneille, 
tehokkaiden harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. pl

Tarkistus 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
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riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja
oppisopimuskoulutuspaikkojen 
tarjonnasta sekä muissa jäsenvaltioissa 
saatujen hyvien kokemusten 
siirrettävyydestä ja soveltamisesta; 
painottaa, että nuorisotakuu on liitettävä 
laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelupaikkojen tarjonnasta 
laadukkaat oppisopimuskoulutuspaikat ja 
harjoittelupaikat mukaan lukien sekä 
muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten 
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa ja sitä on 
seurattava mutta samalla on varmistettava 
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toteutuminen; korkeiden laatustandardien toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 165
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten ja vahvistettujen yksityisten
työvoimapalvelujen infrastruktuurista ja 
valmiuksista, opiskelupaikkojen määrästä, 
harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja 
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille EPSCO-
neuvoston 28. helmikuuta 2013 tekemän 
päätöksen, joka koskee neuvoston 
suositusta nuorisotakuun 
täytäntöönpanosta; suosittelee, että 
nuorisotakuu ulotettaisiin koskemaan myös 
alle 30-vuotiaita valmistuneita; korostaa, 
että kyseisen toimenpiteen onnistuminen 
riippuu suuresti myös muista tekijöistä, 
kuten julkisten työvoimapalvelujen 
infrastruktuurista ja valmiuksista, 
opiskelupaikkojen määrästä, harjoittelu- ja 
oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjonnasta 
sekä muissa jäsenvaltioissa saatujen hyvien 
kokemusten siirrettävyydestä ja
soveltamisesta; painottaa, että nuorisotakuu 
on liitettävä laajemmin osaksi aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa mutta samalla on 
varmistettava korkeiden laatustandardien 
toteutuminen, kunhan nämä politiikat 
eivät ole pakollisia;

Or. en

Tarkistus 166
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
”etusetelijärjestelmää” (training 
voucher), ja panee merkille jatkuvan ja 
kattavan valvonnan tarpeen niiden 
vastaavien ohjelmien täytäntöönpanossa 
sekä ohjelmien jatkuvan arvioinnin 
tarpeen;

Or. el

Tarkistus 167
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen toteuttaa 
nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanon monenvälinen valvonta 
työllisyyskomitean avulla ja pyytää saada 
osallistua kyseisen komitean työhön;

Or. es

Tarkistus 168
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. ilmoittaa jäsenvaltioille, että 
Euroopan parlamentti aikoo seurata 
tarkkaan kaikkia jäsenvaltioiden toimia 
nuorisotakuun toteuttamiseksi, ja 
kehottaa nuorisojärjestöjä pitämään 
Euroopan parlamentin ajan tasalla niiden 
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jäsenvaltioiden toimia koskevista 
analyyseistä;

Or. en

Tarkistus 169
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 
nuorisotakuun jäsenvaltiokohtaisen 
edistymisen eurooppalaisen ohjausjakson 
kansallisiin kertomuksiin ja 
maakohtaisiin suosituksiin; painottaa, 
että on tarkasteltava sekä nuorisotakuuta 
edistäviä toimenpiteitä että sen menestystä 
rajoittavia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 170
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. kehottaa kansallisia parlamentteja ja 
nuorisojärjestöjä yhdessä pitämään 
hallituksia vastuullisina nuorisotakuun 
toteutumisesta sekä varmistamaan, että 
toteutetaan vakavia toimia sen 
varmistamiseksi, että jokainen nuori 
(työtön tai virallisen koulutuksen 
ulkopuolella oleva) saa neljän kuukauden 
kuluessa laadukkaan työtarjouksen, 
jatkokoulutusta, oppisopimuskoulutusta 
tai harjoittelupaikan;
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Or. en

Tarkistus 171
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia 
ja kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia 
ja kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 

5. kannustaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan enemmän kaikkia 
keskeisiä toimijoita 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamisessa, 
kuten esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä, 
koulutuksen järjestäjiä, paikallis- ja 
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yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

alueviranomaisia, yritysten, osuuskuntien 
ja kolmannen sektorin järjestöjen 
kaltaisia työmarkkinatoimijoita,
työvoimapalveluja, tukipalveluja ja 
yhteiskunnallisia järjestöjä, sekä 
ottamaan kohteeksi työpaikkoja, 
yhdentymistä ja koulutusta koskevan 
toimenpidevalikoiman; painottaa 
kohdennetun rahoituksen saatavuuden 
merkitystä; kehottaa jäsenvaltioita 
esittämään kannustimia, joilla työnantajia 
motivoidaan tarjoamaan laadukasta työtä, 
ihmisarvoisia työpaikkoja ja 
koulutusmahdollisuuksia nuorille;

Or. en

Tarkistus 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia, 
paikallis- ja alueviranomaisia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Or. en



PE510.867v01-00 94/180 AM\937186FI.doc

FI

Tarkistus 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia, 
paikallis- ja alueviranomaisia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Or. en

Tarkistus 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 

5. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 
selkeät laatustandardit ja indikaattorit 
nuorisotakuujärjestelmien kehittämiselle 
sekä tukemaan enemmän sellaisia 
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nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

yrityksiä, osuuskuntia ja kolmannen 
sektorin järjestöjä, jotka haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita pysyviä
työ- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä 
olisi tehokas ja kohdennettu sijoitus 
nuorissa piilevään potentiaaliin;

Or. en

Tarkistus 176
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin, myöntämällä 
julkisiin hankintoihin liittyviä 
kannustimia ja mahdollistamalla 
työpaikalla tapahtuvan harjoittelun 
rahoittamisen, mikä auttaisi yrityksiä 
tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin; korostaa yritysten 
erityistä vastuuta edellä mainittujen 
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mahdollisuuksien tarjoamisesta;

Or. de

Tarkistus 177
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

5. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tukemaan enemmän sellaisia yrityksiä, 
osuuskuntia ja kolmannen sektorin 
järjestöjä, jotka haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Or. es

Tarkistus 178
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kansalaisjärjestöjä, jotka haluavat 
osallistua nuorisotakuujärjestelmän 
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nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

toteuttamiseen tekemällä tiivistä 
yhteistyötä julkisten ja yksityisten 
työvoimapalvelujen kanssa; katsoo, että 
tämä voitaisiin tehdä muun muassa 
myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Or. fr

Tarkistus 179
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä julkisten ja 
yksityisten työvoimapalvelujen kanssa; 
katsoo, että tämä voitaisiin tehdä muun 
muassa myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

5. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
enemmän sellaisia yrityksiä, osuuskuntia ja 
kolmannen sektorin järjestöjä, jotka 
haluavat osallistua 
nuorisotakuujärjestelmän toteuttamiseen 
tekemällä tiivistä yhteistyötä 
työvoimapalvelujen kanssa; katsoo, että 
tämä voitaisiin tehdä muun muassa 
myöntämällä verokannustimia, 
osallistumalla kiinteisiin 
työllistämiskustannuksiin ja 
mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan 
harjoittelun rahoittamisen, mikä auttaisi 
yrityksiä tarjoamaan laadukkaita työ- ja 
harjoittelumahdollisuuksia sekä olisi 
tehokas ja kohdennettu sijoitus nuorissa 
piilevään potentiaaliin;

Or. de
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Tarkistus 180
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään yhdessä nuorten 
sidosryhmien ja Euroopan parlamentin 
kanssa nuorten työllisyyttä koskevan 
toimintasuunnitelman, jossa määritetään 
lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajanjakson 
toimenpiteet; pitää valitettavana, että 
nykyisessä keskustelussa pitkän 
ajanjakson toimenpiteitä esitetään lyhyen 
aikavälin ratkaisuina; painottaa, että 
lyhyellä aikavälillä on keskityttävä kriisin 
välittömään lieventämiseen sekä 
työmarkkinoilla että niiden ulkopuolella 
olevien osalta ja painotettava 
toimeentulon turvaamista sekä 
työmarkkinamahdollisuuksia; katsoo, että 
on välittömästi lopetettava ne 
makrotaloudellisten mukautusohjelmien 
toimenpiteet, jotka vahingoittavat 
nuorisotyöllisyyttä; painottaa, että 
koulutukseen, työpaikkojen luomiseen, 
oppisopimusjärjestelmiin ja työnantajiin 
kohdistuviin kannustimiin tehtävät 
investoinnit ovat pääasiassa keskipitkän 
aikavälin, mutta myös pitkän aikavälin 
toimenpiteitä, jotka kaikkien toimijoiden 
on hyväksyttävä ja joita on jatkettava 
vähintään viiden vuoden ajan; painottaa, 
että erityisesti ammatillisen koulutuksen 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän järjestelmän rakentaminen, 
oppisopimuskoulutus, työssäoppiminen ja 
nuorten työmarkkinoille integroiminen 
ovat pitkän ajanjakson toimenpiteitä, 
joihin on sitouduttava nykyistä 
pidempään;

Or. en
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Tarkistus 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että tällaisen tuen yrityksille, 
osuuskunnille ja kolmannen sektorin 
järjestöille on oltava poikkeuksellista ja 
luonteeltaan tilapäistä ja siihen on 
liityttävä selkeitä vastavuoroisia 
sitoumuksia, jotka koskevat erityisesti 
työpaikkojen säilyttämistä, kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen 
standardien ja työehtosopimusten 
noudattamista sekä vero- ja 
sosiaaliturvavelvoitteiden täyttämistä; 
katsoo, että tällainen tuki on julkistettava 
ja saatettava työntekijöiden ja näitä 
edustavien järjestöjen tietoon ja että 
työnantajat on velvoitettava ilmoittamaan 
asiasta yhtiön tiloissa paikassa, jonne 
työntekijöillä on pääsy, ja kertomaan 
täsmällisesti saadusta tuesta, sen 
tarkoituksesta sekä tavasta, jolla se 
pannaan täytäntöön;

Or. pt

Tarkistus 182
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. suosittelee, että jäsenvaltioissa, joissa 
on kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmä, olisi 
tarjottava ”korvaavaa 
oppisopimuskoulutusta” ja samalla 
koulutustakuuta usean yrityksen 
järjestämän ammattikoulutuksen 
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muodossa alle 18-vuotiaille nuorille, joilla 
ei ole oppisopimuspaikkaa; 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole kaksiosaista 
ammattikoulutusjärjestelmää, olisi 
ryhdyttävä toimiin vastaavasti 
mukautetun järjestelmän toteuttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 183
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon ennen kaikkea niiden 
jäsenvaltioiden hyviksi osoittautuneet 
käytännöt, joissa työttömyysluvut ovat 
alhaiset, sekä tutkimaan, voisivatko ne 
sovittaa yhteen toimintamalleja, kuten 
kaksiosaisen koulutusjärjestelmän, 
ammattikouluja ja jo osittain toteutetun 
nuorisotakuun;

Or. de

Tarkistus 184
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että eri ikäryhmät 
edellyttävät erilaisia lähestymistapoja 
työllistymiskysymyksissä, kun nuorten 
osalta on keskityttävä työmarkkinoille 
siirtymiseen ja vanhempien ikäryhmien
osalta työturvallisuuden parantamiseen ja 
sosiaaliturvaan;
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Or. en

Tarkistus 185
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään työelämän ja koulutuksen 
lähentymistä, jotta voidaan luoda erilaisia 
koulutusohjelmia, kuten sellaisia 
kaksitahoisia koulutusohjelmia, joissa 
yhdistyvät teoreettinen tietämys ja 
käytännön kokemus, jotta nuoret voivat 
hankkia tarvitsemaansa yleistä ja erityistä 
osaamista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myös investoimaan 
ammatillista koulutusta sekä teknisiä ja 
yrittäjyyttä koskevia opintoja koskevan 
tiedotuskampanjan tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo, että työharjoitteluja on 
valvottava ja niistä on seurattava 
hyödyllisiä vaikutuksia ja vakituisia 
työsuhteita, kun tukea saavassa 
yrityksessä vapautuu vakituisia 
työpaikkoja;

Or. pt
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Tarkistus 187
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
politiikkaansa siten, että nuoret voivat 
elää taloudellisessa 
riippumattomuudessa; pahoittelee 
nuorten kohtuuhintaisten asuntojen 
puutetta erityisesti eteläisen Euroopan 
valtioissa; kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan merkittävästi pääsyä 
asuntomarkkinoille ottaen huomioon, että 
nuoret ansaitsevat vähemmän ja että 
heillä on vaikeuksia luotonsaannissa; 
painottaa erityisesti tarvetta päästä 
eteläisen ja itäisen Euroopan valtioiden 
tilanteesta, jossa korkea työttömyysaste ja 
vähäiset tulot ovat johtaneet siihen, että 
nuoret joutuvat asumaan perheidensä 
luona pidempään kuin haluaisivat;

Or. en

Tarkistus 188
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. vaatii parempia ja varmempia 
harjoittelupaikkoja; kehottaa komissiota 
ja neuvostoa – koska ne ovat 
tiedonannossa COM(2007)0498 
sitoutuneet ehdottamaan ”aloitetta 
harjoittelujaksoja koskevaksi 
eurooppalaiseksi laatuperuskirjaksi” –
laatimaan harjoittelupaikkojen 
vähimmäisnormeja koskevan Euroopan 
laatuperuskirjan, jolla varmistetaan 
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harjoittelun koulutuksellinen arvo ja 
hyväksikäytön välttäminen ja jossa 
otetaan huomioon, että harjoittelu on osa 
koulutusta ja että sillä ei saa korvata 
todellisia työpaikkoja; katsoo, että 
vähimmäisnormien pitäisi sisältää 
työnkuvaus tai hankittavien pätevyyksien 
kuvaus, harjoittelun enimmäisaika, 
vähimmäiskorvaus, joka perustuu sen 
paikan elinkustannusten tasoon, jossa 
harjoittelu suoritetaan, sekä kansallisiin 
perinteisiin, työnalaan liittyvä vakuutus, 
sosiaaliturvaetuudet paikallisten normien 
mukaisesti ja selvä yhteys kyseessä 
olevaan koulutusohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 189
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 e. toteaa, että nuorten on tärkeää 
saavuttaa taloudellinen itsenäisyys, ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kaikilla nuorilla on yksilöllinen oikeus 
kunnollisiin tuloihin, jotka turvaavat 
heille mahdollisuudet olla taloudellisesti 
riippumattomia;

Or. en

Tarkistus 190
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 f kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 f. kehottaa suojelemaan nuoria julkisen 
ja yksityisen sektorin työnantajilta, jotka 
pystyvät kattamaan keskeistä työvoiman 
tarvettaan työkokemuksen hankkimiseen 
liittyvien järjestelmien sekä 
oppisopimuskoulutus- ja 
työharjoittelujärjestelmien kautta 
vähäisin kustannuksin tai täysin 
ilmaiseksi ja jotka käyttävät hyväksi 
nuorten oppimishalua antamatta nuorille 
tilaisuutta tulla palkatuksi normaaliin 
työsuhteeseen;

Or. en

Tarkistus 191
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 g. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
nuorille oppisopimuskoulutukseen, 
työharjoitteluun ja työkokemuksen 
hankkimiseen liittyvissä järjestelmissä 
täysimääräiset työsuhde- ja 
sosiaaliturvaoikeudet ja maksamaan 
tarvittaessa osan heidän 
sosiaaliturvamaksuistaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
oppisopimuskoulutukseen, 
työharjoitteluun ja työkokemuksen 
hankkimiseen liittyvät järjestelmät 
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin;

Or. en
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Tarkistus 192
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 h. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä antamaan hyvän esimerkin 
poistamalla internet-sivuiltaan ilmoitukset 
palkattomasta harjoittelusta ja 
maksamaan
– vähimmäiskorvausta, joka perustuu sen 
paikan elinkustannusten tasoon, jossa 
harjoittelu suoritetaan
– sosiaaliturvaetuuksia kaikille 
harjoittelijoilleen;

Or. en

Tarkistus 193
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
5 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 i. kehottaa jäsenvaltioita harjoittamaan 
osallistavaa ja kohdennettua 
työvoimapolitiikkaa, jolla varmistetaan 
nuorten osallistuminen heitä arvostavalla 
tavalla ja tarjotaan heille mielekästä 
toimintaa esimerkiksi luomalla innostavia 
verkostoja, harjoittelumahdollisuuksia, 
joihin kuuluu taloudellinen tuki, jotta 
harjoittelijalla olisi mahdollisuus muuttaa 
ja asua harjoittelupaikan lähellä, sekä 
kansainvälisiä urakeskuksia ja 
nuorisokeskuksia, jotka tarjoavat 
yksilöllistä ohjausta esimerkiksi 
ammatillisesta järjestäytymisestä ja tietoja 
nuorten harjoitteluun liittyvistä 
oikeudellisista näkökohdista;
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Or. en

Tarkistus 194
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat 
käytännölliset ja logistiset esteet;

6. painottaa, että työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret 
ovat suuremmassa vaarassa syrjäytyä ja 
että nuorena syrjäytymisellä on 
kauaskantoisia haitallisia vaikutuksia 
sekä yksilölle että yhteiskunnalle; 
painottaa, että työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevat ovat nuorisotakuun ja 
nuorisotyöllisyyttä koskevan aloitteen 
keskeinen kohderyhmä, ja kehottaa tämän 
vuoksi jäsenvaltioita esittämään 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, 
kuinka ne aikovat edetä työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 
integroimisessa nuorisotakuun ja muiden 
välineiden avulla; kehottaa jäsenvaltioita 
laatimaan yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 
saavuttamiseksi yksityiskohtaisempia 
strategioita, joissa liitetään toisiinsa 
tehokkaat toimenpiteet varhaisen 
koulupudokkuuden torjumiseksi ja 
koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
turvallista siirtymistä koulutuksesta 
työelämään ja parannetaan näiden nuorten 
valinnanvaraa sekä lisätään elinikäisen 
oppimisen koulutusta, varmistetaan 
hyvälaatuinen sosiaaliturvajärjestelmä ja 
asianmukaiset tukipalvelut ja poistetaan 
kaikki monitahoisempia tarpeita omaavien 
nuorten kohtaamat esteet;

Or. en
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Tarkistus 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat
käytännölliset ja logistiset esteet;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä taloudellisten ja 
sosiaalisten toimijoiden kanssa työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
saavuttamiseksi yksityiskohtaisempia 
strategioita, joissa liitetään toisiinsa 
tehokkaat toimenpiteet varhaisen 
koulupudokkuuden torjumiseksi ja 
koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan käytännölliset ja logistiset 
esteet;

Or. en

Tarkistus 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä muiden 
mahdollisten sidosryhmien kanssa
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
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parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat
käytännölliset ja logistiset esteet;

ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan käytännölliset ja logistiset 
esteet;

Or. en

Tarkistus 197
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tai vamman 
aiheuttamia erityisiä tarpeita omaavien 
nuorten kohtaamat käytännölliset ja 
logistiset esteet;

Or. hu

Tarkistus 198
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon)
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olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet;

Or. hu

Tarkistus 199
Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet; painottaa hyviä 
kokemuksia, joita on saatu ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiä soveltavissa 
valtioissa koulutuksesta työelämään 
siirtymisen parantamisessa; painottaa, 
että jäsenvaltiot, joilla ei vielä ole 
ammatillisen koulutuksen järjestelmiä, 
voisivat ottaa mallia parhaista 
käytännöistä;

Or. en
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Tarkistus 200
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien saavuttamiseksi 
yksityiskohtaisempia strategioita, joissa 
liitetään toisiinsa tehokkaat toimenpiteet 
varhaisen koulupudokkuuden torjumiseksi 
ja koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
yhteistyössä erityisesti keskiasteen 
opetusta ja korkeakouluopetusta 
järjestävien julkisten tahojen, 
koulutuksen järjestäjien, yksittäisten 
työnantajien, julkisten ja yksityisten 
työvoimapalvelujen, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 
saavuttamiseksi yksityiskohtaisempia 
strategioita, joissa liitetään toisiinsa 
tehokkaat toimenpiteet varhaisen 
koulupudokkuuden torjumiseksi ja 
koulupudokkaiden saamiseksi takaisin 
kouluun sekä strategiat, joilla helpotetaan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään ja 
parannetaan nuorten työllistettävyyttä sekä 
poistetaan monitahoisempia tarpeita 
omaavien nuorten kohtaamat käytännölliset 
ja logistiset esteet;

Or. fr

Tarkistus 201
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että siirtyminen koulusta 
työhön merkitsee ratkaisevaa hetkeä 
nuorten elämässä; kehottaa jäsenvaltioita 
sen vuoksi vahvistamaan ohjaus- ja 
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neuvontatoimenpiteitä, jotta nuorille 
voidaan tarjota riittävän ajoissa tietoa, 
jota he tarvitsevat päättäessään tulevasta 
työurastaan; korostaa, että ohjaus- ja 
neuvontatoimenpiteitä on toteutettava jo
varhaisessa vaiheessa toisen asteen 
koulutuksessa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan siirtymistä koulutuksesta 
työmarkkinoille; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäksi vahvistamaan opiskelijoiden 
ammattikoulutusohjelmia ja käytännön 
kokemusta antavia ohjelmia sekä 
edistämään opiskelijoiden 
ammatinvalintaohjelmia ja niitä tukevia 
ohjelmia;

Or. de

Tarkistus 202
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pyytää jäsenvaltioita tehostamaan 
pyrkimyksiään vähentää koulunkäynnin 
keskeyttämistä, jotta vuoteen 2012 
mennessä saavutettaisiin EU:n vuoden 
2020 tavoite siitä, että vain 10 prosenttia 
nuorista jättää koulun kesken; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään koulun 
keskeyttämisen ja lukutaidottomuuden 
torjunnassa entistä laajempaa 
toimenpidevalikoimaa, kuten 
oppilasmäärien alentaminen luokissa, 
avun tarjoaminen oppilaille, joilla ei ole 
varaa suorittaa loppuun pakollista 
koulutusta, käytännön opetuksen 
painottaminen opetusohjelmissa, 
tukihenkilöiden käyttöönotto kouluissa ja 
koulunsa keskeyttävien välittömän 
seurannan järjestäminen; viittaa siihen, 
että Suomessa on onnistuttu alentamaan 
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koulun kesken jättävien määrää 
tarkastelemalla yhdessä heidän kanssaan 
mahdollisuuksia lähteä uusille urille; 
pyytää komissiota koordinoimaan 
parhaiden käytäntöjen hanketta;

Or. en

Tarkistus 203
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) toteaa, että koulutuksessa 
menestymiselle voidaan jo 
varhaiskasvatusvaiheessa luoda pohjaa 
pelien ja leikkien avulla, ja korostaa, että 
opetushenkilökunnan pedagoginen 
koulutus sekä erikoistumiskoulutus ovat 
tässä yhteydessä erittäin tärkeitä;

Or. de

Tarkistus 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että kaikkia tukea saavia 
työttömiä on seurattava, jotta on 
mahdollista määrittää jokaisen 
työntekijän erityiskoulutusta, taitoja ja 
tarvittaessa ammatillista koulutusta 
koskevat tarpeet tilanteessa, jossa 
työtarjouksia arvioidaan ja kun työntekijä 
on vastaanottanut työn, jotta 
varmistetaan, että edellytykset täyttyvät ja 
että työntekijä on sopeutunut 
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olosuhteisiin;

Or. pt

Tarkistus 205
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita, kun otetaan 
huomioon kriisin aiheuttamat 
poikkeukselliset sosiaaliset olosuhteet, 
ottamaan käyttöön strategisia 
kannustimia − joihin sisältyvät 
taloudelliset kannustimet − heikossa 
asemassa oleville nuorille opiskelijoille, 
jotta he saavat toisen asteen opinnot 
päätökseen;

Or. el

Tarkistus 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. rohkaisee jäsenvaltioita tutkimaan 
suuria mahdollisuuksia, joita liittyy 
julkisten menojen käyttöön nuorten 
työllisyyden tukemiseksi ottamalla 
esimerkiksi käyttöön nuorisotyöllisyyteen 
liittyviä kriteerejä, kuten nuorten 
työntekijöiden kiintiöt tai 
oppisopimuskoulutuksen tarjonta; 
kannustaa komissiota julkaisemaan 
suuntaviivat nuorisotyöllisyyden 
kriteereistä julkisten hankintojen ja 
valtiontuen aloilla;
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Or. en

Tarkistus 207
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
apurahojen käyttöönottoa ja laatimaan 
sellaisia opintolainoja koskevia ohjelmia, 
joilla on suotuisa takaisinmaksuaika, ja 
varmistamaan helpon pääsyn nuorille, 
jotka eivät voi taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi jatkaa korkeakouluopintojaan, 
sekä korostaa laadukkaan julkisen 
opiskelija-asuntolaverkon merkitystä;

Or. el

Tarkistus 208
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että koulusta työelämään 
siirtyminen on kriittinen vaihe, johon 
liittyy yksilön kannalta suuria riskejä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan tämän siirtymävaiheen 
turvallisuutta, erityisesti sosiaaliturvaa, 
parantamaan neuvontapalvelua ja tukea 
ennen siirtymistä, sen aikana ja sen 
jälkeen; painottaa, että tällaiset 
toimenpiteet ovat osoittautuneet hyvin 
menestyksekkäiksi sujuvan siirtymisen ja 
paremman työmarkkinoille osallistumisen 
aikaansaamisessa;
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Or. en

Tarkistus 209
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
tiedotus- ja neuvontapalvelujen tarjontaa 
keskiasteen koulutuksen varhaisessa 
vaiheessa tarkoituksena auttaa nuoria 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä 
tulevista koulutusvalinnoistaan tai 
siirtymävaiheestaan koulusta työhön;

Or. en

Tarkistus 210
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista
sekä nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

7. kannattaa sellaisen EU:n seuraavan 
koulutusta ja nuorisoa koskevan 
ohjelman perustamista, jossa on erillinen
nuoria koskeva luku vastaavine erillisine
määrärahojen jakautumisineen, myös
nuorisotyötä mahdollisesti virallisen 
järjestelmän ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu, työskentely tai 
vapaaehtoistyö edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan, 
Euroopan yhdentymistä ja parantavat 
heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 211
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu tai työskentely
edistävät nuorten osallistumista 
yhteiskunnan toimintaan ja parantavat 
heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla 
samalla, kun eurooppalaisten 
työntekijöiden liikkuvuus kaiken 
kaikkiaan paranee;

Or. de

Tarkistus 212
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä – myös virallisen järjestelmän 
ulkopuolella – tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
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parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 213
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla; 

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
aktiivista osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan ja parantavat heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla; 
katsoo, että siten havaitut uudet ratkaisut, 
kokemukset ja toimintatavat edistävät 
tehokasta ja tuloksellista työskentelyä;

Or. hu

Tarkistus 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
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ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen, erityisesti 
tieto- ja viestinteknisten monialaisten 
taitojen sekä kielitaidon, opettelu, myös
ulkomailla opiskelu, edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 215
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien ja erilaisten taitojen opettelu ja 
ulkomailla opiskelu edistävät nuorten 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja 
parantavat heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

7. kannattaa Erasmus kaikille -ohjelman 
perustamista, erillisen nuoria koskevan 
luvun ja erillisen määrärahojen 
jakautumista koskevan luvun luomista sekä 
nuorisotyötä virallisen järjestelmän 
ulkopuolella tekeville tahoille 
myönnettävän tuen lisäämistä; katsoo, että 
uusien virallisten ja epävirallisten taitojen 
opettelu ja ulkomailla opiskelu edistävät 
nuorten osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan ja parantavat heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 216
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. painottaa kaksiosaisten 
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ammattikoulutusjärjestelmien suurta 
menestystä etenkin nuorisotyöttömyyden 
hillitsemisessä ja suosittaa niille 
jäsenvaltioille, joilla ei ole tällaista 
järjestelmää, että ne ottavat sellaisen 
käyttöön osana nuorisotyöttömyyden 
torjuntatoimia; korostaa tässä yhteydessä, 
että on ehdottoman välttämätöntä ottaa 
työmarkkinaosapuolet ajoissa ja kattavasti 
mukaan tällaisiin järjestelmiin;

Or. de

Tarkistus 217
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. on tyytyväinen komission aloitteisiin 
EU:n lainojen takausjärjestelmän 
perustamisesta maisterin opintojaan 
kokopäiväisesti suorittaville, jotka 
opiskelevat toisessa Euroopan valtiossa, 
koska näin helpotetaan entisestään 
nuorten liikkuvuutta ja vaalitaan 
eurooppalaisten yliopistojen 
kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään kaikkiin ohjelmiinsa 
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erityistoimenpiteitä nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi ottaen huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian 
tunnuskuvallisen Nuoret liikkeellä 
-aloitteen yleisen ja yhdennetyn 
näkemyksen;

Or. en

Tarkistus 219
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. painottaa, että nuorilla on oltava 
oikeus työllistymismahdollisuuksiin 
omassa yhteisössään ja että on puututtava 
maantieteellisiin eriarvoisuuksiin nuorten 
mahdollisuuksissa;

Or. en

Tarkistus 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. painottaa, että Euroopan 
sosiaalirahastolla olisi oltava keskeinen 
tehtävä nuorisotyöttömyyden 
torjumisessa, ja kehottaa jäsenvaltioita ja 
kaikkien toimintaohjelmien 
hallintoviranomaisia sisällyttämään 
tämän tavoitteen saavuttamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ohjelmiinsa;

Or. en
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Tarkistus 221
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan nuoria, 
jotka päättävät työllistää itse itsensä;

Or. en

Tarkistus 222
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja parantamalla 
rahoituksen saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan nuoria 
yrittäjiä ja itsenäistä ammatinharjoittamista 
nuorten keskuudessa yksinkertaistamalla 
käytettävissä olevien varojen saatavuutta 
oman yrityksen perustamisen 
helpottamiseksi ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 224
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. myöntää, että nuorten on vaikea saada 
rahoitusta oman yrityksen perustamista ja 
kehittämistä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan nuoria näiden uravalinnoissa 
siten, että myös itsensätyöllistäminen on 
vaihtoehto, ja luomaan välineet ja edulliset 
olosuhteet oman yrityksen perustamisen 
helpottamiseksi; painottaa, että 
mentorointi on osoittautunut hyväksi 
tukivälineeksi nuorille yrittäjille ja 
työntekijöille;

Or. en

Tarkistus 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa, ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa, 
luomalla suotuisan ilmaston yksityisille 
investoinneille ja tarkastelemalla 
suhteettoman ankaria konkurssilakeja;

Or. en

Tarkistus 226
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa ja 
kannustaa työnantajia ”ilmainen 
ensimmäinen työpaikka” -ohjelmilla, 
joiden avulla nuoret saavat työkokemusta, 
koska ensimmäisen askeleen puuttuminen 
haittaa usein edistymistä ja nuori 
työvoima on olennaisesti liikkuvampi kuin 
vanhempi tai perheellinen työvoima;

Or. hu
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Tarkistus 227
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa, lisäämällä 
yrittäjyyskoulutusta, perustamalla ja 
kehittämällä yrityshautomoja ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

Or. fi

Tarkistus 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa 
sekä helpottamalla rahoitusluoton ja 
tehokkaiden neuvonta- ja 
mentorointipalvelujen saatavuutta;

Or. en
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Tarkistus 229
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorten 
keskuudessa ja luomaan välineet ja 
edulliset olosuhteet oman yrityksen 
perustamisen helpottamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä byrokratiaa ja ottamalla 
käyttöön suotuisampaa veropolitiikkaa; 
korostaa samalla, että itsensä 
työllistäminen voi hyvinkin olla 
tarkoituksenmukainen ja hyväksyttävä 
selviytymiskeino nuorille mutta että siihen 
liittyy monia käytännön ongelmia, jotka 
on välttämättä ratkaistava, kuten nuorten 
perustamien uusien yritysten tavallista 
suurempi maksukyvyttömyysriski, nuorten 
itsenäisten ammatinharjoittajien suuri 
riski joutua kärsimään työssä käyvien 
köyhyydestä (”working poor”)1, monissa 
yrityksissä yleinen käytäntö korvata 
tavanomaisia työpaikkoja nuorten 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
palveluilla ja sitä kautta siirtää välilliset 
työvoimakustannukset näiden nuorten 
maksettaviksi sekä näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittamisen lisääntyminen;

Or. de

Tarkistus 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

                                               
1 Eurofoundin raportti vuodelta 2010, ”Working poor in Europe”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
Luxemburg.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä 
komission kanssa laatimaan 
suunnitelman verokannustimista, joilla 
pyritään parantamaan nuorten 
työllistymistä ja tukemaan alle 35-
vuotiaiden yritystoimintaa yrityksille, 
etenkin pk-yrityksille, tarkoitettujen 
kannustimien avulla niin, että ne 
palkkaavat nuoria vakituiseen 
työsuhteeseen; toteaa, että kuten 
Euroopan komissio on ehdottanut 
työllisyyden edistämistä koskevassa 
toimenpidepaketissaan, jäsenvaltiot 
voisivat tässä tarkoituksessa hyödyntää 
palkkatukivälinettä ja verokiilan 
pienentämistä pääosin työnantajan 
maksamien sosiaaliturvamaksujen 
yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 231
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa;

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020, sekä Euroopan 
investointipankin sitoutumisen nuorten 
rahoitusluoton saatavuuden 
helpottamiseen, koska näiden avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa;
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Or. en

Tarkistus 232
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa;

9. panee merkille ehdotuksen Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn seuraajasta, joka 
otettaisiin käyttöön sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan unionin ohjelman 
yhteydessä kaudella 2014–2020 ;

Or. en

Tarkistus 233
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa;

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa, tukien 
”autotallitoimintaa” jo opiskelijoiden 
keskuudessa;
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Or. hu

Tarkistus 234
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa;

9. panee tyytyväisenä merkille nuorten 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
edistämiseen liittyvän ehdotuksen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
seuraajasta, joka otettaisiin käyttöön 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan unionin ohjelman yhteydessä 
kaudella 2014–2020 ja jonka avulla 
kysyntään voitaisiin vastata paremmin 
myös nuorten keskuudessa; korostaa, että 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman kolmessa lohkossa 
(Progress, Eures sekä Mikrorahoitus ja 
sosiaalinen yrittäjyys) tarjotaan tukea 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyviin 
toimenpiteisiin;

Or. de

Tarkistus 235
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on tyytyväinen lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin investointeihin, kuten 
nuorisotyöllisyyttä koskevaan aloitteeseen, 
mutta varoittaa, että tarvitaan pitkän 
ajanjakson rakenteellisia pyrkimyksiä ja 
uudistuksia, joilla joidenkin 
jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmistä on 
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tehtävä tulevaisuuden haasteisiin 
soveltuvia työllistettävyyden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että vaikka internettalous 
luo 2,6 työpaikkaa jokaista menetettyä 
muuta kuin verkkotyöpaikkaa kohden, on 
tärkeää, että nuoret osaavat muuttaa 
ohjelmointi- ja suunnittelutaidot sekä 
sosiaalisen markkinoinnin taidot 
työpaikoiksi hyödyntämällä saatavilla 
olevaa yhteisön rahoitusta ja kansallista 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 237
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti EU:n nuorille 
suunnattuihin sisäistä liikkuvuutta 
koskeviin aloitteisiin, kuten MobiPro;

Or. de
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Tarkistus 238
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. suhtautuu myönteisesti lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin investointeihin, 
kuten nuorisotyöllisyysaloitteeseen, mutta 
katsoo, että tarvitaan vielä pitkän 
aikavälin rakenteellisia toimia ja 
uudistuksia, joilla autetaan eräiden 
jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä 
selviytymään tulevista haasteista 
työllistettävyyden varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 239
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laatimaan ja 
soveltamaan kunnianhimoista ja 
kokonaisvaltaista poliittista 
lähestymistapaa, jossa koulutusta, 
harjoittelua, työllisyyttä ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti; katsoo, että yhdennetyn 
lähestymistavan soveltaminen eri 
ohjelmiin sekä kansallisiin ja EU:n 
rahoituslähteisiin synergiavaikutusten 
aikaansaamiseksi edistää osaltaan nuoria 
koskevien työllisyystoimenpiteiden 
menestyksekästä täytäntöönpanoa; 
ehdottaa, että tulevaa ohjelmakautta 
2014–2020 varten komissio laatii kattavan 
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analyysin EU:n ohjelmista sekä 
koulutukseen ja nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan osoitetuista rahoituslähteistä 
ohjelmakaudella 2007–2013;

Or. en

Tarkistus 240
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä,
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
työvoiman liikkuvuutta koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

Or. de

Tarkistus 241
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua ja työllisyyttä 
koskevia aloitteita tarkastellaan kaikkien 
nuorten näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;
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Or. en

Tarkistus 242
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan sekä EU:n että 
kansallisella tasolla kunnianhimoista ja 
kokonaisvaltaista poliittista 
lähestymistapaa, jossa koulutusta, 
harjoittelua, työllisyyttä ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

Or. es

Tarkistus 243
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kannustaa jäsenvaltioita laajoihin 
korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten 
kuulemisiin niiden opetustarjonnan 
sopeuttamiseksi mahdollisimman hyvin 
työmarkkinoiden tarpeisiin; kehottaa 
noudattamaan kunnianhimoista ja 
kokonaisvaltaista poliittista 
lähestymistapaa, jossa koulutusta, 
harjoittelua, työllisyyttä ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;
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Or. pl

Tarkistus 244
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
yrityksen perustamista koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

Or. fr

Tarkistus 245
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, laadukkaita 
työpaikkoja ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista koskevia aloitteita 
tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

Or. de

Tarkistus 246
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti siten, että työllistyvyyteen 
tähtäävä koulutus asetetaan selvästi 
painopisteeksi rajoittamatta kuitenkaan 
kattavaa koulutustarjontaa;

Or. de

Tarkistus 247
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti painottaen erityisesti 
vieraiden kielten ja yhteisten sosiaalisten 
arvojen, kuten suvaitsevaisuuden ja 
yhteistyöhön tähtäävien taitojen 
hankkimista, mikä on jo painopisteenä 
perusopetuksessa;

Or. hu
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Tarkistus 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti;

10. kehottaa noudattamaan 
kunnianhimoista ja kokonaisvaltaista 
poliittista lähestymistapaa, jossa 
koulutusta, harjoittelua, työllisyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
aloitteita tarkastellaan kaikkien nuorten 
näkökulmasta, kaikilla tasoilla ja 
yhdennetysti; painottaa, että 
nuorisotyöttömyys liittyy yleiseen 
talouskasvun pysähtymiseen EU:ssa; 
painottaa tämän vuoksi kiireellistä 
tarvetta asettaa ensisijaiseksi uusien 
työpaikkojen syntymistä edistävä kasvu, 
josta on hyötyä myös nuorille, sekä 
puuttumista nuorten työmarkkinoille 
siirtymisen rakenteellisiin esteisiin;

Or. en

Tarkistus 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa Euroopan komissiota 
esittämään ehdotuksen Euroopan 
nuorisojoukko-ohjelmasta, jonka 
tavoitteena olisi antaa alle 30-vuotiaille 
nuorille kaikkialla Euroopassa 
mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä 
toisessa jäsenvaltiossa kolmen kuukauden 
ajan; toteaa, että Euroopan 
nuorisojoukko-ohjelman ajatuksena on 
antaa nuorille mahdollisuus käyttää ja 
päivittää koulutuksessa saatuja ja 



PE510.867v01-00 136/180 AM\937186FI.doc

FI

sosiaalisia taitoja, lisätä nuorten 
tietämystä toisesta jäsenvaltiosta sekä 
edistää ystävyyttä ja yhdentymistä 
kaikkialla EU:ssa; painottaa, että 
nuorisojoukon tekemän työn on oltava 
vapaaehtoista ja palkatonta eikä sillä voi 
korvata olemassa olevaa työpaikkaa 
kyseisessä vierailuvaltiossa; katsoo, että 
Euroopan nuorisojoukko olisi käsitettävä 
yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuutena, kun tavoitteena on 
perustaa ohjelma, jossa nuoret voivat 
saada henkilökohtaisia apurahoja 
kattamaan matka- ja asuinkulut enintään 
kolmen kuukauden ajalta; 

Or. en

Tarkistus 250
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että koulutuslaitosten on 
järjestettävä opintosuunnitelman 
ulkopuolisia työharjoitteluja, jotta 
opiskelijat saavat kokemusta valitulta 
alalta, mikä vahvistaa heidän 
osaamistaan ja muodostaa yhteyksiä 
työpaikalle;

Or. pt

Tarkistus 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
säänneltävä asianmukaisesti 
työharjoitteluja, sisällytettävä ne 
opiskelijoiden koulutukseen ja 
varmistettava, että palkaton harjoittelu 
kielletään;

Or. pt

Tarkistus 252
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua 
varten; korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kannattaa eurooppalaista 
oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelujen 
laatua koskevaa peruskirjaa1 ja kehottaa 
komissiota ja neuvostoa virallisesti 
tukemaan laatua koskevaa peruskirjaa; 
kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita 
esittämään ensimmäisenä vaiheena 
neuvoston suosituksen eurooppalaisesta 
oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelujen 
laatua koskevasta peruskirjasta; 
painottaa, että harjoittelu muodostaa osan 
koulutusta, että sillä ei voi korvata 
todellista työpaikkaa ja että sen on 
täytettävä tietyt vähimmäisnormit; katsoo, 
että vähimmäisnormien pitäisi vähintään 
sisältää työnkuvaus tai hankittavien 
pätevyyksien kuvaus, harjoittelun 
enimmäisaika, vähimmäiskorvaus, joka 
perustuu sen paikan elinkustannusten 
tasoon, jossa harjoittelu suoritetaan, sekä 
kansallisiin perinteisiin, työnalaan liittyvä 
vakuutus, sosiaaliturvaetuudet 
paikallisten normien mukaisesti ja selvä 
yhteys kyseessä olevaan 

                                               
1 http://qualityinternships.eu/
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koulutusohjelmaan; korostaa, että kyseisiä 
normeja on edistettävä ja niitä koskevaa 
tietoa on levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita 
täydentämään tätä korkeatasoisilla 
puitteilla harjoittelulle ja 
oppisopimuskoulutukselle tukemalla sitä 
rahallisesti ja tekemällä valvonnasta 
pakollista sekä laatimaan yhteiset 
laatunormit työharjoittelua ja 
oppisopimuskoulutusta varten;

Or. en

Tarkistus 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
varmistamalla, että harjoittelu 
räätälöidään nuorten tarpeiden mukaan 
ja että siihen sisältyy kunnollinen palkka, 
työoikeudet ja työolot, jotka eivät 
vaaranna nykyisen työvoiman palkkoja ja 
oloja, tukemalla sitä rahallisesti ja 
tekemällä valvonnasta pakollista sekä 
laatimaan yhteiset laatunormit 
työharjoittelua varten; korostaa, että 
kyseisiä ohjelmia on edistettävä ja niitä 
koskevaa tietoa on levitettävä aktiivisesti;

Or. en

Tarkistus 254
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
harjoittelua koskevan korkeatasoisen
eurooppalaisen puiteohjelman, jota 
tuetaan rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista, sekä laatimaan 
yhteiset sitovat laatunormit työharjoittelua 
varten; korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

Or. de

Tarkistus 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten, 
myös asianmukaista palkkaa, työoloja 
sekä työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevat vaatimukset riippumatta 
harjoittelun tai työharjoittelun pituudesta; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

Or. en
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Tarkistus 256
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten, 
jotta voidaan selvien sääntöjen avulla 
torjua harjoittelijoiden käyttämistä 
halpana työvoimana korvaamaan 
tavanomaisia työpaikkoja; korostaa, että 
kyseisiä ohjelmia on edistettävä ja niitä 
koskevaa tietoa on levitettävä aktiivisesti 
yritysten keskuudessa;

Or. de

Tarkistus 257
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua 
varten; korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
työharjoittelua varten yhteiset 
laatunormit, joissa on määrättävä, että 
kaikista yli kuukauden pituisista 
harjoittelujaksoista on maksettava työtä 
vastaava palkka; korostaa, että kyseisiä 
ohjelmia on edistettävä ja niitä koskevaa 
tietoa on levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

Or. de
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Tarkistus 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle, myös 
toimenpiteet liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi muihin Euroopan 
unionin valtioihin ja kaikkialle 
maailmassa, tukemalla sitä rahallisesti ja 
tekemällä valvonnasta pakollista sekä 
laatimaan yhteiset laatunormit 
työharjoittelua varten; korostaa, että 
kyseisiä ohjelmia on edistettävä ja niitä 
koskevaa tietoa on levitettävä aktiivisesti 
yritysten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista, jotta ehkäistään 
harjoittelijoiden käyttäminen vakituisten 
työntekijöiden sijaan, sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;
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Or. en

Tarkistus 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle ja 
mainitsemaan selkeästi harjoittelijoiden 
oikeudet ja velvollisuudet tukemalla sitä 
rahallisesti ja tekemällä valvonnasta 
pakollista sekä laatimaan yhteiset 
laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa; kehottaa myös jäsenvaltioita 
varmistamaan, että harjoittelusta 
maksetaan asianmukaista korvausta 
työehtosopimusten ja minimipalkkaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 261
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
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edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa; kannustaa jäsenvaltioiden 
koululaitosten, julkisten ja yksityisten 
yritysten sekä kansalaisjärjestöjen 
yhteistyötä, kumppanuuden 
vahvistamista, jatkuvaa yhteydenpitoa, 
tietojenvaihtoa harjoittelupaikoista ja 
koko- ja osa-aikaisista 
työmahdollisuuksista; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ilmoittamaan nuorille 
kaikin keinoin alueidensa työharjoittelu-
ja työmahdollisuuksista;

Or. hu

Tarkistus 262
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle 
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
korkeatasoiset puitteet harjoittelulle
tukemalla sitä rahallisesti ja tekemällä 
valvonnasta pakollista sekä laatimaan 
yhteiset laatunormit työharjoittelua varten; 
korostaa, että kyseisiä ohjelmia on 
edistettävä ja niitä koskevaa tietoa on 
levitettävä aktiivisesti yritysten 
keskuudessa; korostaa, ettei nuoria saa 
käyttää hyväksi palkattoman harjoittelun 
kautta ja että kyseiset työsuhteet ovat 
sallittuja vain sellaisten määräaikaisten 
koulutusohjelmien puitteissa, joiden 
olennaisena osana ovat neuvonta, 
valvonta ja oppimistavoitteet;

Or. de

Tarkistus 263
Nadja Hirsch
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Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltiota kiinnittämään 
erityistä huomiota 
maahanmuuttajanuorten suureen 
työttömyyteen ja asettamaan etusijalle 
työmarkkinoille sijoittumisen (integration 
mainstreaming), koska työpaikka on 
avain onnistuneeseen kotoutumiseen;

Or. de

Tarkistus 264
Minodora Cliveti

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää valitettavana, että nuoret 
tulevat työmarkkinoille myöhään ja että se 
vaikuttaa täyttä eläkettä koskevaan 
lopulliseen maksuosuuteen; katsoo siksi, 
että harjoittelujaksot on otettava 
huomioon lopullista eläkettä laskettaessa;

Or. en

Tarkistus 265
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että harjoittelu- ja 
oppisopimuspaikat ovat keskeisessä 
asemassa ensimmäistä työkokemusta 
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hankittaessa, ja katsoo, että tämä on 
tärkeä väylä päästä työmarkkinoille ja 
edetä siellä;

Or. el

Tarkistus 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ammatillisen koulutuksen järjestelmiään 
työmarkkinoiden tarpeiden ja kysynnän 
mukaisesti sekä edistämään jatkuvaa 
vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien ja työnantajien välillä sen 
varmistamiseksi, että koulusta lähtevien 
taidot ja pätevyys vastaavat työnantajien 
odotuksia;

Or. en

Tarkistus 267
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota 
maahanmuuttajanuorten korkeampiin 
työttömyyslukuihin sekä asettamaan 
ensisijaiseksi työmarkkinoille 
integroitumisen sekä ’kotouttamisen 
valtavirtaistamisen’, koska työ on 
menestyksekkään kotouttamisen 
ratkaiseva osatekijä;
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Or. en

Tarkistus 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä selkeän ehdotuksen 
harjoittelun laatupuitteista täsmällisine 
laatukriteereineen, kuten esitetään 
Euroopan komission ehdotuksessa 
työmarkkinaosapuolten Euroopan 
unionin tason toisen vaiheen 
kuulemisesta harjoittelun laatupuitteiden 
osalta (COM(2012)0728);

Or. en

Tarkistus 269
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. tukee harjoittelupaikkojen ja 
oppisopimuspaikkojen vahvistamista ja 
laajentamista opetusjärjestelmässä (toisen 
asteen tekninen koulutus, ammatillinen 
peruskoulutus ja korkea-asteen koulutus) 
sääntelyllisillä ehdoilla siten, että niitä ei 
käytetä ”korvikkeena” olemassa oleville 
työpaikoille tai tuleville työllisyystarpeille;

Or. el
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Tarkistus 270
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia, kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia kampanjoita, joiden tavoitteena 
on muuttaa ammatilliseen koulutukseen 
liittyviä käsityksiä, sekä järjestää 
säännöllisesti kaikkien keskeisten 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

Or. de

Tarkistus 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia, kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia kampanjoita, joiden tavoitteena 
on muuttaa ammatilliseen koulutukseen 
liittyviä käsityksiä, sekä järjestää 
säännöllisesti kaikkien keskeisten 
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kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

Or. en

Tarkistus 272
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

12. kehottaa eurooppalaisia 
työmarkkinaosapuolia jatkamaan 
tuloksiin suuntautuneita neuvotteluja 
eurooppalaisesta 
oppisopimusyhteenliittymästä; painottaa, 
että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että on parannettava 
rajatylittävän harjoittelun rahoituksen 
saatavuutta ja kehottaa
työmarkkinaosapuolia edelleen 
osallistumaan aktiivisesti harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevän 
koulutusmallin luomiseen;

Or. en
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Tarkistus 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, jotta varmistetaan, että 
tällaiseen koulutukseen osallistuvat 
opiskelijat ovat tasavertaisessa asemassa 
muiden opiskelijoiden kanssa 
korkeakouluun pääsyssä, sekä järjestää 
säännöllisesti kaikkien keskeisten 
eurooppalaisten ja kansallisten 
sidosryhmien kanssa keskustelutilaisuuksia 
eurooppalaisen oppisopimusstrategian 
seurannasta; korostaa, että lisäksi olisi 
otettava käyttöön kannustimia 
rajatylittävän harjoittelun rahoittamisen 
helpottamiseksi, jotta yritykset ja 
työmarkkinajärjestöt voisivat osallistua 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän 
koulutusmallin luomiseen;

Or. pt

Tarkistus 274
Anthea McIntyre

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
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kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
helpottamiseksi, jotta yritykset ja 
työmarkkinajärjestöt voisivat osallistua 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän 
koulutusmallin luomiseen;

Or. en

Tarkistus 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;
kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen 
oppisopimusyhteenliittymästä ja 
harjoittelun laatupuitteista ja 
sisällyttämään siihen korkealaatuisen 
harjoittelun määritelmän ja 
asianmukaista palkkaa, työoloja sekä 
työterveys- ja työturvallisuusstandardeja 
koskevat kriteerit harjoittelun pituudesta 
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riippumatta;

Or. en

Tarkistus 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita, joiden tavoitteena on muuttaa 
ammatilliseen koulutukseen liittyviä 
käsityksiä, sekä järjestää säännöllisesti 
kaikkien keskeisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa 
keskustelutilaisuuksia eurooppalaisen 
oppisopimusstrategian seurannasta; 
korostaa, että lisäksi olisi otettava käyttöön 
kannustimia rajatylittävän harjoittelun 
rahoittamisen helpottamiseksi, jotta 
yritykset ja työmarkkinajärjestöt voisivat 
osallistua harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevän koulutusmallin luomiseen;

12. painottaa, että eurooppalaisen 
oppisopimusyhteenliittymän pitäisi tukea 
unionin laajuisia ja kansallisia, alueellisia 
ja paikallisia kampanjoita, joiden 
tavoitteena on muuttaa ammatilliseen 
koulutukseen liittyviä käsityksiä, sekä 
järjestää säännöllisesti kaikkien keskeisten 
eurooppalaisten ja kansallisten 
sidosryhmien kanssa keskustelutilaisuuksia 
eurooppalaisen oppisopimusstrategian 
seurannasta; korostaa, että lisäksi olisi 
otettava käyttöön kannustimia 
rajatylittävän harjoittelun rahoittamisen 
helpottamiseksi, jotta yritykset ja 
työmarkkinajärjestöt voisivat osallistua 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän 
koulutusmallin luomiseen;

Or. en

Tarkistus 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä 
Euroopan komission kanssa laatimaan 
toimia ja huojennuksia oppisopimusten ja 
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alle 35-vuotiaiden nuorten perustamien 
yritysten käynnistämiselle tarkoitettuja 
tukien hyväksi; toteaa, että erityisesti 
jäsenvaltioiden olisi taattava nykyistä 
laajemmat ja paremmat palvelut, joilla 
tuetaan itsenäisen ammatinharjoittamisen 
aloittamista, sen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja siihen liittyviä 
näkymiä koskevia tiedotuskampanjoita, 
edistettävä yhteistyötä 
työllistämispalvelujen piirissä sekä 
tuettava yrityksiä myös (mikro)rahoitusten 
hyödyntämisen avulla;

Or. it

Tarkistus 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa, että harjoittelua ei 
koskaan saa käyttää vakituisessa 
työsuhteessa olevien korvaamiseen tai 
näiden palkkojen tai työolojen 
heikentämiseen; korostaa tämän vuoksi, 
että kaikkien harjoittelijoiden ja 
ammatillisessa koulutuksessa olevien on 
saatava kunnollista palkkaa ja kunnolliset 
työolot ja että heillä on oltava 
täysimääräiset ammattiyhdistysoikeudet;

Or. en

Tarkistus 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
esteet rajat ylittäviltä 
oppisopimuskoulutuksilta ja 
harjoitteluilta, jotta työssäoppimisen 
kysyntä ja tarjonta vastaisivat paremmin 
toisiaan, mikä parantaa liikkuvuutta ja 
työllistymismahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 280
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa tarvetta vahvistaa 
työmarkkinaosapuolten kumppanuutta ja 
yritysten yhteiskuntavastuuta jotta ne 
kattaisivat paremmin 
oppisopimuskoulutuksen ja harjoittelujen 
laatua koskevaa eurooppalaisen 
peruskirjan sekä nuorisotakuun;

Or. en

Tarkistus 281
Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 

13. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
entisestään tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
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kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

yhteensovittamista; painottaa kuitenkin, 
että yhdenmukaistaminen ei saa 
vaarantaa työntekijöiden oikeuksia ja 
työoloja, vaan sen olisi pikemminkin 
lisättävä suojelun tasoa ja sosiaalisia 
oikeuksia EU:n korkeimpien standardien 
mukaisesti; jäsenvaltioiden olisi 
investoitava merkittävästi kielten 
opiskeluun;

Or. en

Tarkistus 282
Alejandro Cercas

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

13. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
parantamaan tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämään
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimaan
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

Or. es

Tarkistus 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työllistymismahdollisuuksia ensin 
näiden omalla alueella ja täydentämään 
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tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

tätä helpottamalla nuorten työntekijöiden 
liikkuvuutta toisiin EU:n jäsenvaltioihin 
ja kaikkialle maailmaan sellaisten 
toimenpiteiden avulla, joilla autetaan 
vahvistamaan heidän koulutustaan ja 
kokemuksiaan, sekä parantamalla 
entisestään tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

Or. en

Tarkistus 284
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin varhaiskasvatukseen ja 
kielten opiskeluun;

Or. de

Tarkistus 285
Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden alueellista ja rajat 
ylittävää liikkuvuutta parantamalla 
entisestään tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

Or. en

Tarkistus 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

13. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuuden 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkeoikeuksien ja 
työttömyyskorvausten siirrettävyyttä sekä 
investoimalla vastaisuudessakin kielten 
opiskeluun;

Or. en

Tarkistus 288
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
parantamalla entisestään 
tutkintotodistusten ja taitojen 
vastavuoroista tunnustamista, edistämällä 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien ja 
etenkin eläkejärjestelmien 
yhteensovittamista sekä investoimalla 
vastaisuudessakin kielten opiskeluun;

13. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 
nuorten työllistymismahdollisuuksia ensin 
näiden omalla alueella sekä luomaan 
liikkuvuuden vaihtoehtoja nuorten 
työntekijöiden valittavaksi; on tyytyväinen 
liikkuvuuden vaihtoehtoon, mutta 
painottaa kriisialueelta pois muuttamisen 
mahdollisia kielteisiä seurauksia, kuten 
aivotuhlausta, aivovuotoa ja menetyksiä; 
korostaa, että sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamiseen ja tutkintotodistusten 
vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvät 
oikeudet eivät ole riittävän tunnettuja, ja 
kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen EURES-neuvonantajaverkostoa 
ja EURES-hankkeita;

Or. en
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Tarkistus 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan sellaiset 
poliittiset välineet, joilla helpotetaan 
nuorten paluuta kotimaihinsa ja estetään 
aivovuoto ja inhimillisen pääoman 
menetys;

Or. en

Tarkistus 290
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään politiikkaa ja 
välineitä, joilla helpotetaan nuorten 
paluuta kotimaihinsa ja estetään 
aivovuoto ja inhimillisen pääoman 
menetys;

Or. en

Tarkistus 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures- 14. pitää valitettavana, että Eures-
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järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta 
nuoria auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

järjestelmä ei ole tehokas työnhakua ja 
nuorten vapaaehtoista liikkuvuutta 
edistävä väline; korostaa tarvetta uudistaa 
Eures-järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; toteaa, että 
Eures-järjestelmä olisi muutettava 
todelliseksi jäsenvaltioiden julkiset 
työvoimapalvelut yhdistäväksi foorumiksi, 
joka sisältää mahdollisimman 
ajantasaista tietoa ja yhteisiä 
työtarjousten arviointi- ja 
valintakriteerejä; toteaa, että Eures-
verkostolla olisi oltava käytössään 
työpaikkahaastattelujen järjestämistä 
helpottava järjestelmä;

Or. es

Tarkistus 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner,
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo 
ennakoivasti; korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 

14. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
tehokkaiden julkisten työvoimapalvelujen
uudistusprosessia ja kehittämistä, jotta 
niiden nuoria koskevat toimet ja 
lähestymistavat voitaisiin kohdentaa 
paremmin, koska tämä on olennainen osa 
nuorisotakuustrategiaa; painottaa myös 
tarvetta uudistaa EURESia, jotta 
voitaisiin yhdistää proaktiivisesti 
työnhakijat ja työpaikan vaihtajat sekä 
avoimet työpaikat, ja katsoo, että Eures-
järjestelmää koskevaa tietoisuutta on 
lisättävä ja sen näkyvyyttä ja käytettävyyttä 
parannettava, jotta nuoria auttavat 
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osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

työvoimaneuvojat olisivat tietoisempia 
nuorten toiveista ja osaamisesta sekä 
avoinna olevista työpaikoista;

Or. en

Tarkistus 293
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo 
ennakoivasti; korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista
työpaikoista;

14. korostaa hyviä kokemuksia, joita 
EURESista on saatu erityisesti 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyviä oikeuksia koskevan neuvonannon 
osalta; kehottaa komissiota laajentamaan 
EURES-neuvonantajaverkostoa ja 
painottamaan neuvonantoa kansalaisten 
oikeuksista eurooppalaisilla 
työmarkkinoilla; painottaa EURESin 
tarjoamaa mahdollisuutta yhdistää 
proaktiivisesti työnhakijat, työpaikan 
vaihtajat sekä avoimet työpaikat; 
painottaa, että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava kansalaisten 
neuvonantojärjestelmänä, jossa nuoriin 
voidaan kohdistaa toimia myös ”eka 
EURES-työpaikka” -aloitteen kautta;

Or. en

Tarkistus 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista; toivoo myös parempaa 
koordinointia EURESin ja muiden 
kansalaisille ja yrityksille suunnattujen 
portaalien ja palveluiden (esimerkiksi 
Europe Direct -tiedotuspisteiden ja pk-
yrityksille suunnatun eurooppalaisen 
yritysverkoston) välillä, jotta tarjotut 
palvelut olisivat tehokkaita ja vaikuttavia;

Or. en

Tarkistus 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti 
siten, että kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota työpaikkojen kysynnän ja 
tarjonnan maantieteellisiin eroavuuksiin; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
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että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

Or. en

Tarkistus 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista; korostaa myös vahvemman 
koordinoinnin tarvetta EURESin ja 
muiden kansalaisille ja yrityksille 
suunnattujen portaalien ja palveluiden 
(esimerkiksi Europe Direct -
tiedotuspisteiden ja pk-yrityksille 
suunnatun eurooppalaisen 
yritysverkoston) välillä, jotta tarjotut 
palvelut olisivat tehokkaita ja vaikuttavia;
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Or. en

Tarkistus 297
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista;

14. korostaa tarvetta uudistaa Eures-
järjestelmää siten, että työnhakijat ja 
työpaikkaa vaihtavat löytäisivät avoinna 
olevat työpaikat paremmin jo ennakoivasti; 
korostaa myös julkisten 
työvoimapalvelujen uudistamista 
tarvittavilta osin, jotta niiden nuoria 
koskevat toimet ja lähestymistavat 
voitaisiin kohdentaa paremmin; painottaa, 
että Eures-järjestelmää koskevaa 
tietoisuutta on lisättävä ja sen näkyvyyttä 
ja käytettävyyttä parannettava, jotta nuoria 
auttavat työvoimaneuvojat olisivat 
tietoisempia nuorten toiveista ja 
osaamisesta sekä avoinna olevista 
työpaikoista; korostaa, että Euresin 
liikkuvuusjärjestelyjen kautta saadaan 
välittää vain laadukkaita ja kestäviä 
työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. koska täsmällisiä lukuja nuorten 
muuttovirroista ei ole, kehottaa 
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jäsenvaltioita luomaan sellaisen 
mekanismin tämän liikkuvuuden 
tutkimiseksi, seuraamiseksi ja 
arvioimiseksi, joka voidaan siirtää 
EURES-järjestelmään ilmiön 
tarkasteltavuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. painottaa myös, että on tärkeää 
saada yhä useammat nuoret tietoisiksi 
mahdollisuudesta käyttää julkisten 
työvoimapalvelujen neuvontapalveluita, 
vahvistaa kumppanuuksia koulujen ja 
korkeakoulujen kanssa sekä toteuttaa 
toimia EURES-verkoston yhdentämisen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan 
ja hyväksymään virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella saadun 
koulutuksen ja osaamisen työmarkkinoilla 
vaadittujen taitojen arvottamiseksi;

15. kehottaa komissiota perustamaan 
yhdennetyn kehyksen, jonka mukaan 
jäsenvaltiot voivat tunnustaa ja hyväksyä
virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella saadun koulutuksen ja 
osaamisen työmarkkinoilla vaadittujen 
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taitojen arvottamiseksi;

Or. bg

Tarkistus 301
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja 
hyväksymään virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella saadun 
koulutuksen ja osaamisen työmarkkinoilla 
vaadittujen taitojen arvottamiseksi;

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja 
hyväksymään epävirallisen ja virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella saadun 
koulutuksen ja pätevyyden sekä muun 
ammatillisen koulutuksen tai 
työkokemuksen tai sosiaalisen 
kokemuksen työmarkkinoilla vaadittujen 
taitojen arvottamiseksi, jotta nuoret voivat 
osoittaa koulutuksensa ja pätevyytensä 
töitä hakiessaan;

Or. en

Tarkistus 302
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja 
hyväksymään virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella saadun
koulutuksen ja osaamisen työmarkkinoilla 
vaadittujen taitojen arvottamiseksi;

15. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja 
hyväksymään epävirallisen oppimisen ja 
epävirallisen koulutuksen sekä osaamisen 
työmarkkinoilla vaadittujen taitojen 
arvottamiseksi;

Or. de

Tarkistus 303
Csaba Sógor
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että niin kutsuttuun
aivotuhlaukseen on puututtava, koska 
korkeasti koulutettujen ja osaavien nuorten 
työskentely taitojaan huomattavasti 
alhaisemman vaatimustason tehtävissä 
johtaa siihen, etteivät nämä nuoret pääse 
käyttämään todellisia taitojaan ja 
osaamistaan, millä on heihin kielteisiä 
sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia;

16. korostaa, että aivotuhlaukseen on 
puututtava, koska jos korkeasti 
koulutettujen ja osaavien nuorten
osaaminen viedään EU:n ulkopuolelle, 
tämä ei tarkoittaisi merkittävää menetystä 
vain jäsenvaltioille, jotka ovat investoineet 
merkittävästi henkilöstön koulutukseen, 
mutta myös EU:lle itselleen; katsoo sen 
vuoksi, että jäsenvaltioiden ja EU:n olisi 
pyrittävä varmistamaan, että nuoret 
työllistyvät paremmin ja että palkat 
vastaavat heidän erityisosaamistaan, jotta 
he eivät paranna muiden alueiden ja 
valtioiden kilpailukykyä;

Or. hu

Tarkistus 304
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että niin kutsuttuun 
aivotuhlaukseen on puututtava, koska 
korkeasti koulutettujen ja osaavien nuorten 
työskentely taitojaan huomattavasti 
alhaisemman vaatimustason tehtävissä 
johtaa siihen, etteivät nämä nuoret pääse 
käyttämään todellisia taitojaan ja 
osaamistaan, millä on heihin kielteisiä 
sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia;

16. korostaa, että niin kutsuttuun 
aivotuhlaukseen on puututtava, koska 
korkeasti koulutettujen ja osaavien nuorten 
työskentely taitojaan huomattavasti 
alhaisemman vaatimustason tehtävissä 
johtaa siihen, etteivät nämä nuoret pääse 
käyttämään todellisia taitojaan ja 
osaamistaan, millä on heihin kielteisiä 
sosiaalisia, taloudellisia ja psykologisia 
vaikutuksia;

Or. de
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Tarkistus 305
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on pyrittävä 
ratkaisemaan potentiaalin menettämisen 
eli niin sanotun aivoviennin ongelma, 
koska tällä pääasiassa maastamuutosta 
johtuvalla ilmiöllä on varsin kielteiset 
vaikutukset asianomaisten alueiden 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
väestönkehitykseen; kehottaa sen vuoksi 
neuvostoa ja komissiota asettamaan 
käyttöön lisää varoja pitkän aikavälin 
investointeja ja maaseudun kehittämistä 
varten, jotta myös nuorille voidaan antaa 
mahdollisuus saada työtä omalta 
kotiseudultaan;

Or. de

Tarkistus 306
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
selvittämään ja estämään maantieteellisen 
liikkuvuuden kielteiset vaikutukset, jotka 
kohdistuvat yksittäisiin jäsenvaltioihin tai 
tietyille aloille; korostaa, että liikkuvuutta 
edistäviin ohjelmiin on sisällytettävä 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan nuorten 
pääsyä uudelleen kotimaansa 
työmarkkinoille, jotta estettäisiin niin 
sanottuun aivovientiin liittyvät haitalliset 
ilmiöt ja samalla pätevän työvoiman 
laajamittainen maastamuutto;
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Or. de

Tarkistus 307
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että aivovuodon 
erityisen haitallinen vaikutus keskipitkällä 
aikavälillä on tuotannon ja 
liiketoiminnan tarvitseman 
asiantuntemuksen ja innovoinnin puute;

Or. el

Tarkistus 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet mahdollisen 
lisääntyvän liikkuvuuden osalta 
estääkseen aivovuodon sellaisilla 
kestävillä toimenpiteillä, joilla 
varmistetaan, että asianmukainen osuus 
hyvin ammattitaitoisesta työvoimasta 
säilyy yksittäisissä valtioissa;

Or. en

Tarkistus 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan 
seurata tarjolla olevia mahdollisuuksia ja
arvioida, kuinka moni nuori onnistuu 
siirtymään myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; korostaa, 
että neuvonnan on perustuttava 
yksinomaan nuorten etuihin, tarpeisiin ja 
toiveisiin eikä yksityisen sektorin 
vaatimuksiin; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla voidaan arvioida, kuinka moni nuori 
onnistuu siirtymään myöhemmin 
työelämään;

Or. en

Tarkistus 310
Ole Christensen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. pitää koulutuksesta työelämään 
siirtymistä nuorille erittäin tärkeänä 
ajankohtana; kehottaa tämän vuoksi
jäsenvaltioita kehittämään henkilökohtaista 
työvoimaneuvontaa ja uraohjausta, joka 
alkaisi jo toisen asteen koulutuksen aikana, 
jotta nuoret voisivat tehdä tietoisia 
valintoja tulevan korkeakoulupaikkansa 
suhteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
ottamaan käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla voidaan seurata tarjolla olevia 
mahdollisuuksia ja arvioida, kuinka moni 
nuori onnistuu siirtymään myöhemmin 
työelämään;

Or. en
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Tarkistus 311
Hans-Peter Martin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen ottaen 
huomioon sekä kotimaansa että muiden 
EU:n jäsenvaltioiden vaihtoehdot; 
kehottaa jäsenvaltioita myös ottamaan 
käyttöön mekanismeja, joiden avulla 
voidaan seurata tarjolla olevia 
mahdollisuuksia ja arvioida, kuinka moni 
nuori onnistuu siirtymään myöhemmin 
työelämään;

Or. de

Tarkistus 312
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo varhaisessa 
vaiheessa toisen asteen koulutuksessa, 
jotta nuoret voisivat tehdä tietoisia 
valintoja tulevan korkeakoulupaikkansa tai 
ammattikoulutuksensa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;
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Or. de

Tarkistus 313
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana (ja mahdollisuuksien 
mukaan jo peruskoulun aikana), jotta 
nuoret voisivat tehdä tietoisia valintoja 
tulevan korkeakoulupaikkansa suhteen; 
kehottaa jäsenvaltioita myös ottamaan 
käyttöön mekanismeja, joiden avulla 
voidaan seurata tarjolla olevia 
mahdollisuuksia ja arvioida, kuinka moni 
nuori onnistuu siirtymään myöhemmin 
työelämään;

Or. hu

Tarkistus 314
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta sekä räätälöityjä 
työvoimapalveluja, jotka alkaisivat jo 
toisen asteen koulutuksen aikana, jotta 
nuoret voisivat tehdä tietoisia valintoja 
tulevan korkeakoulupaikkansa suhteen; 
kehottaa jäsenvaltioita myös ottamaan 
käyttöön mekanismeja, joiden avulla 
voidaan seurata tarjolla olevia 
mahdollisuuksia ja arvioida, kuinka moni 
nuori onnistuu siirtymään myöhemmin 
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työelämään;

Or. de

Tarkistus 315
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi tai jota 
tarjottaisiin jo toisen asteen koulutuksen 
aikana, jotta nuoret voisivat tehdä tietoisia 
valintoja tulevan korkeakoulupaikkansa 
suhteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
ottamaan käyttöön mekanismeja, joiden 
avulla voidaan seurata tarjolla olevia 
mahdollisuuksia ja arvioida, kuinka moni 
nuori onnistuu siirtymään myöhemmin 
työelämään;

Or. de

Tarkistus 316
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida,

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo ylemmällä 
perusasteella ja jatkuisi toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
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kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään; 

Or. pl

Tarkistus 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
korkeakoulupaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
henkilökohtaista työvoimaneuvontaa ja 
uraohjausta, joka alkaisi jo toisen asteen 
koulutuksen aikana, jotta nuoret voisivat 
tehdä tietoisia valintoja tulevan 
koulutuspaikkansa suhteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön 
mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata 
tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arvioida, 
kuinka moni nuori onnistuu siirtymään 
myöhemmin työelämään;

Or. en

Tarkistus 318
Jutta Steinruck

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että on kehitettävä 
järjestelmä, jossa kaikkien tietynkokoisten 
yritysten edellytetään tarjoavan 
koulutuspaikkoja kasiosaisen 
ammattikoulutusjärjestelmän puitteissa, 
paitsi jos yrityksellä on suuria 
taloudellisia vaikeuksia; yrityksen on 
lisäksi annettava nuorelle työpaikka 
koulutuksen päätyttyä; korostaa lisäksi, 
että erityisesti julkisin varoin tuettaville 
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yrityksille on laadittava nuorten 
työntekijöiden palkkaamista koskevia 
ehtoja;

Or. de

Tarkistus 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi monilla perheillä ei enää ole varaa 
maksaa korkeakoulutuksesta, joten 
opintojen keskeyttäminen tällä tasolla on 
lisääntynyt; katsoo, että jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kaikilla 
henkilöillä on taloudellisista olosuhteista 
huolimatta oikeus korkealaatuiseen ja 
maksuttomaan peruskoulutukseen;

Or. pt

Tarkistus 320
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
ajantasaistettava ja uudistettava 
työmarkkinoiden tarpeiden arviointia 
koskevia kansallisia rakenteita 
edistämällä niiden tehokasta 
yhteenliittämistä koulutusprosessiin, jotta
työllisyyden tarpeille tärkeät erityisalat 
tunnistetaan optimaalisesti ja jotta 
koulutusohjelmia ajantasaistetaan 
jatkuvasti;

Or. el
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Tarkistus 321
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nuoret voisivat 
halutessaan saada tehokasta tukea 
erityisesti ammatinvalinnassa, 
oikeuksiensa tuntemisessa ja 
vähimmäistulonsa hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 322
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. painottaa, että kaikki 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
kohdennetut määrärahat pitäisi käyttää 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön työllisyystoimien 
seuranta- ja arviointijärjestelmän sekä 
kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden 
varmistamisjärjestelmän, jotta toteutettavat 
toimet perustuisivat koko ajan enemmän 
näyttöön ja ne voitaisiin myös jakaa 
unionin tasolla;

18. painottaa, että kaikki 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
kohdennetut määrärahat pitäisi käyttää 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön työllisyystoimien 
seuranta- ja arviointijärjestelmän, joka olisi 
julkinen ja kansalaisten helposti 
seurattavissa. sekä kyseisten 
toimenpiteiden tehokkuuden 
varmistamisjärjestelmän, jotta toteutettavat 
toimet perustuisivat koko ajan enemmän 
näyttöön ja ne voitaisiin myös jakaa 
unionin tasolla;

Or. fi

Tarkistus 323
Monika Panayotova

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. painottaa, että kaikki 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
kohdennetut määrärahat pitäisi käyttää 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön työllisyystoimien 
seuranta- ja arviointijärjestelmän sekä 
kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden 
varmistamisjärjestelmän, jotta toteutettavat 
toimet perustuisivat koko ajan enemmän 
näyttöön ja ne voitaisiin myös jakaa 
unionin tasolla;

18. painottaa, että kaikki 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
kohdennetut määrärahat pitäisi käyttää 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön työllisyystoimien 
seuranta- ja arviointijärjestelmän sekä 
kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden 
varmistamisjärjestelmän, jotta toteutettavat 
toimet perustuisivat koko ajan enemmän 
näyttöön ja ne voitaisiin myös jakaa 
unionin tasolla; panee tämän osalta 
merkille, että tuloksia ja 
vaikutusindikaattoreita koskevan yhteisen 
järjestelmän perustaminen edistäisi 
osaltaan sellaisissa eri ohjelmissa 
saavutetun edistymisen arviointia, joihin 
sisältyy työllisyystoimenpiteitä, niiden 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta 
eikä pelkästään niiden 
rahoitusmäärällisen täytäntöönpanon 
osalta;

Or. en

Tarkistus 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Päätöslauselmaesitys
18 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa, että nuorisojärjestöillä olisi 
oltava tunnustettu asema 
nuorisotyöttömyyttä koskevan politiikan ja 
aloitteiden seurannassa ja tarvittaessa 
täytäntöönpanossa;

Or. en
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Tarkistus 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa tarvetta investoida 
vakaiden ja laadukkaiden vihreiden 
työpaikkojen luomiseen, koska sillä 
tarjotaan nuorille mahdollisuus 
ihmisarvoiseen elämään; kehottaa lisäksi 
komissiota ja jäsenvaltioita 
mobilisoimaan kaikki käytettävissä olevat 
varat investointien edistämiseen erityisesti 
vihreiden työpaikkojen luomiseksi, jotta 
voidaan torjua nuorten aivan liian 
korkeaa työttömyysastetta;

Or. en

Tarkistus 326
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että nuorisojärjestöillä 
olisi oltava tunnustettu asema 
nuorisotyöttömyyttä koskevan politiikan ja 
aloitteiden seurannassa ja tarvittaessa 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa tarvetta lakkauttaa 
välittömästi kaikki säästöpolitiikat;

Or. en

Tarkistus 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. toistaa, että yksityisen sektorin 
historiallisen vähäisten talouteen 
tehtävien investointien vuoksi julkisesta 
sektorista on tultava talouskasvun ja 
uusien työpaikkojen luomisen moottori 
massiivisten julkisten investointiohjelmien 
kautta, ja talous on otettava 
demokraattiseen julkiseen omistukseen, 
jotta talouden uudelle kehitykselle 
voidaan tarjota perusta ja luoda näin 
merkityksellisiä ja korkealaatuisia 
työpaikkoja ja vähentää 
nuorisotyöttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa komissiota ottamaan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
huomioon taloudellisten parametrien 
lisäksi yhtälailla myös sosiaaliset 
parametrit; katsoo, että tämä on erityisen 
tärkeää nuorisotyöttömyyden osalta, 
koska se edellyttää tiivistä seurantaa ja 
koordinoituja toimia kaikissa 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa komissiota jättämään 
alijäämätavoitteiden ulkopuolelle 
investoinnit esimerkiksi koulutukseen 
sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan, 
koska ne ovat keskeisessä asemassa, jos 
kriisistä halutaan selviytyä kestävästi, ja 
ne myös vahvistavat EU:n taloutta 
parantamalla kilpailukykyä ja kestävää 
tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa Euroopan komissiota 
tutkimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa nuorisotakuujärjestelmien 
käyttöönotosta kansallisella ja 
alueellisella tasolla aiheutuvia 
kustannuksia; kehottaa Euroopan 
komissiota myös tukemaan alueita ja 
jäsenvaltioita, jotka haluavat ottaa 
järjestelmän käyttöön;

Or. en


