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Tarkistus 1
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. kehottaa komissiota hyväksymään 
viipymättä lupaamansa tiedonannon 
EMU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta ja 
tässä suhteessa päivittämään 
makrotalouden epätasapainon 
tulostaulun työllisyyttä ja yhteiskuntaa 
kuvaavilla indikaattoreilla sekä 
hyväksymään EMU:n sosiaaliseen 
ulottuvuuteen liittyvän erillisen 
tulostaulun;

Or. en

Tarkistus 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että jotkut 
jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden edistymistä 
koskevat kertomuksensa, ja että joissakin 
tapauksissa jäsenvaltiot ovat määrittäneet 
tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa;
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
mainitut kertomukset vuoden 2014 
eurooppalaista ohjauskehystä koskeviin 
kertomuksiinsa;

1. pitää valitettavana, että vain jotkut 
jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden edistymistä 
koskevat kertomuksensa, ja kehottaa 
jäsenvaltioita sisällyttämään mainitut 
kertomukset vuoden 2014 eurooppalaista 
ohjauskehystä koskeviin kertomuksiinsa;

Or. es
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Tarkistus 3
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että jotkut 
jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden edistymistä 
koskevat kertomuksensa, ja että joissakin 
tapauksissa jäsenvaltiot ovat määrittäneet 
tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa; 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
mainitut kertomukset vuoden 2014 
eurooppalaista ohjauskehystä koskeviin 
kertomuksiinsa;

1. panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot 
ovat esittäneet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden edistymistä koskevat 
kertomuksensa, ja että joissakin 
tapauksissa jäsenvaltiot ovat määrittäneet 
tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa;

Or. pt

Tarkistus 4
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että jotkut 
jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden edistymistä 
koskevat kertomuksensa, ja että joissakin 
tapauksissa jäsenvaltiot ovat määrittäneet 
tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa; 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
mainitut kertomukset vuoden 2014 
eurooppalaista ohjauskehystä koskeviin 
kertomuksiinsa;

1. pitää myönteisenä, että jotkut 
jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden edistymistä 
koskevat kertomuksensa, ja että joissakin 
tapauksissa jäsenvaltiot ovat määrittäneet 
tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa; 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
mainitut kertomukset vuoden 2014 
eurooppalaista ohjauskehystä koskeviin 
kertomuksiinsa; pitää valitettavana, että 
komissio ei ole esittänyt Eurooppa 2020 
-strategian edistymistä koskevaa 
kertomusta; kehottaa komissiota 
esittämään tällaisen kertomuksen 
vuosittain;

Or. en
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Tarkistus 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että Euroopan 
parlamentti pyysi vuotta 2013 koskevasta 
vuotuisesta kasvustrategiasta 
antamassaan mietinnössä laatimaan 
strategian, jonka avulla säästöohjelmista 
tehtäisiin yhteensopivia kasvua ja 
työpaikkojen luomista koskevien 
kannustimien kanssa; katsoo tähän 
liittyen, että Euroopan komission 
esittelemät maakohtaiset erityissuositukset 
eivät riitä näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, vaikka suosituksiin 
sisältyy pieniä muutoksia talouden 
vakauttamista koskevaan aikatauluun; 
varoittaa, että jäsenvaltioille annetuista 
rakenneuudistuksia koskevista 
suosituksista voi aiheutua samanlaisia 
kielteisiä vaikutuksia kasvulle ja 
työllisyydelle kuin aiemmasta 
säästötoimenpiteitä koskevasta 
politiikasta;

Or. es

Tarkistus 6
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että uusliberaalit tiukan 
taloudenpidon toimet, joita on lisätty 
muun muassa kansallisissa 
uudistusohjelmissa, talouden 
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ohjausjärjestelmässä ja talouspolitiikan 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa, 
syventävät sosiaali- ja talouskriisiä 
monissa heikomman talouden maissa, 
minkä seurauksena elämä käy entistä 
vaikeammaksi työläisperheille ja 
erityisesti naisille ja lapsille, jotka kärsivät 
eniten lisääntyvästä köyhyydestä, 
työttömyydestä ja epävarmoista ja 
pienipalkkaisista työsuhteista;

Or. pt

Tarkistus 7
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ilmaisee huolensa yleisestä 
kunnianhimon ja edistyksen puutteesta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
suhteen; vaatii asettamaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteet EU-
ohjausjakson keskiöön niin, että 
jäsenvaltiot asettavat kunniahimoiset 
kansalliset tavoitteet ja laativat 
yksityiskohtaiset strategiat niiden 
saavuttamiseksi ja että niiden edistymistä 
seurataan näkyvästi kansallisten 
uudistusohjelmien, maakohtaisten 
suositusten ja vuotuisien kasvuselvitysten 
kautta; kehottaa komissiota käsittelemään 
järjestelmällisesti jäsenvaltioille annettuja 
suosituksia, jotka koskevat Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa ilmenneitä puutteita;

Or. en
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Tarkistus 8
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. uskoo vakaasti, että EU-
ohjausjaksoon liittyvät maakohtaiset 
suositukset olisivat paljon 
merkityksellisempiä ja tehokkaampia, jos 
luotaisiin yhteiskunnalliset indikaattorit –
jotka olisi sisällytettävä makrotalouden 
epätasapainoa koskevaan menettelyyn 
itsenäisinä – ja tulostaulu;

Or. en

Tarkistus 9
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että 27 
jäsenvaltion EU on nyt taantumassa eikä 
tämänhetkinen finanssipolitiikka käännä 
tämän prosessin suuntaa; kehottaa siksi 
komissiota arvioimaan uudelleen 
lähestymistapaansa ottaen huomioon 
tämän tosiasian sekä monien 
jäsenvaltioiden kohtuuttoman suuren 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden;

Or. en

Tarkistus 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että komission antamien 
suositusten epäsymmetrisyys on lisännyt 
ennen näkemättömällä tavalla 
jäsenvaltioiden välisiä sosioekonomisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja; varoittaa, että 
suosituksissa esiintyy parannuksista 
huolimatta yhä epäsymmetrisyyttä, minkä 
seurauksena edellä mainitut erot 
todennäköisesti lisääntyvät entisestään;

Or. es

Tarkistus 11
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota seuraamaan 
Eurooppa 2020 -strategian kansallisia 
tavoitteita taloudellista apua saavissa 
jäsenvaltioissa ja käsittelemään tähän 
tarkoitukseen mukautettua maakohtaista 
suositusta ottaen asianmukaisesti 
huomioon makrotalouden 
sopeutusohjelmien aiheuttamat 
rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää valitettavana, että huolimatta 
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parlamentin esittämistä useista 
pyynnöistä, joissa on vaadittu kaikkia 
jäsenvaltioita esittelemään kansalliset 
työllisyys- ja 
nuorisotyöllisyyssuunnitelmat, 
huomattava osa jäsenvaltioista ei ole vielä 
tehnyt niin;

Or. es

Tarkistus 13
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
parantamaan edelleen indikaattoreita, 
joilla valvotaan Eurooppa 2020 
-strategian sosiaalista sekä ympäristö- ja 
innovaatioulottuvuutta EU-ohjausjakson 
puitteissa; vaatii kehittämään määrällisiä 
ja laadullisia menetelmiä niiden yleisten 
sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
ilmiöiden arviointien virheettömyyden 
lisäämiseksi, joita nykyiset 
vertailukelpoiset EU-tason tilastot eivät 
kaikilta osin kata;

Or. en

Tarkistus 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pitää myönteisenä, että komissio on 
tunnustanut tarpeen vähentää työn 
verotusta ja hyödyntää sen sijaan 
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ympäristöverojen kaltaisia muita 
veronlähteitä; pyytää komissiota 
kuitenkin ottamaan huomioon, että 
pääomaverotusta on kiristettävä, jotta 
talouden vakauttamisesta voidaan tehdä 
tasapuolisempaa;

Or. es

Tarkistus 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa; vaatii tässä yhteydessä EU:n 
kasvua ja työllisyyttä edistävien toimien 
rahoituksen tehostamista ja että erityisesti 
on torjuttava nuorisotyöttömyyttä;

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä ja että niissä on keskityttävä 
säästöohjelmien ja kasvukannustimien 
yhdistämiseen, työttömyyden ja erityisesti 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan sekä 
koulutuksen ja innovoinnin kaltaisten 
tuottavien investointien tason 
ylläpitämiseen; pitää valitettavana, että 
komissio ei ole sisällyttänyt 
suositusluonnokseensa suurta osaa 
Euroopan parlamentin laatimista 
suosituksista; on huolissaan sosiaalisten 
ja taloudellisten erojen lisääntymisestä eri 
jäsenvaltioissa;

Or. es

Tarkistus 16
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
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maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n kasvua ja 
työllisyyttä edistävien toimien rahoituksen 
tehostamista ja että erityisesti on torjuttava 
nuorisotyöttömyyttä;

maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n rahoituksen 
kohdentamista kasvua ja työllisyyttä 
edistäviin toimiin ja että erityisesti on 
torjuttava nuorisotyöttömyyttä ja luotava 
pysyviä, varmoja työpaikkoja, joissa 
sosiaalivakuutusmaksut ovat pakollisia ja 
joissa työntekijöiden saama palkka on 
riittävä;

Or. de

Tarkistus 17
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n kasvua ja 
työllisyyttä edistävien toimien rahoituksen 
tehostamista ja että erityisesti on 
torjuttava nuorisotyöttömyyttä;

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n rahoituksen 
suuntaamista kaikkiin Eurooppa 2020 
-strategian ensisijaisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 18
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n kasvua ja 
työllisyyttä edistävien toimien rahoituksen 
tehostamista ja että erityisesti on torjuttava 
nuorisotyöttömyyttä;

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut 
maakohtaiset suositukset ovat erityisen 
tärkeitä, koska niissä jäsenvaltiot 
määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat 
ensisijaiset tavoitteensa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; 
vaatii tässä yhteydessä EU:n kasvua ja 
työllisyyttä edistävien toimien rahoituksen 
tehostamista ja että erityisesti on torjuttava 
nuorisotyöttömyyttä sekä 
pitkäaikaistyöttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 19
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on huolestunut yleistyvästä 
näkemyksestä, jonka mukaan 
siirtolaisuus ratkaisisi 
nuorisotyöttömyysongelman; 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus on tosin 
yksi perustamissopimuksen kulmakivistä, 
mutta jos sitä pidetään vastauksena 
nykyiseen kriisiin, kasvatetaan 
aivovuodon riskiä, luodaan uutta 
epätasapainoa työelämässä olevien ja sen 
ulkopuolella olevien ihmisten välille ja 
lisätään jo olemassa olevaa 
vastakkainasettelua EU:n sisällä ja 
erityisesti euroalueella;

Or. en
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Tarkistus 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että useat jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa työmarkkinoiden 
kestävyyttä soveltamalla enenevässä 
määrin sisäistä ja ulkoista joustavuutta, 
vähentämällä segmentoitumista toimia ja 
edistämällä siirtymistä työpaikasta toiseen;

3. pitää myönteisenä, että useat jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa työmarkkinoiden 
kestävyyttä soveltamalla enenevässä 
määrin sisäistä ja ulkoista joustavuutta, 
vähentämällä segmentoitumista toimia ja 
edistämällä siirtymistä työpaikasta toiseen; 
pitää valitettavana, että näistä 
uudistuksista vain rajallinen määrä on 
saatu toteutettua riittävän 
työmarkkinaosapuolten yksimielisyyden 
avulla; pyytää komissiota takaamaan 
maakohtaisissa suosituksissaan, että 
työmarkkinoiden riittävän joustavuuden 
lisäksi ylläpidetään hyvä sosiaaliturvan 
taso, johon sosiaalinen mallimme 
perustuu;

Or. es

Tarkistus 21
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että useat 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa 
työmarkkinoiden kestävyyttä soveltamalla 
enenevässä määrin sisäistä ja ulkoista 
joustavuutta, vähentämällä 
segmentoitumista toimia ja edistämällä 
siirtymistä työpaikasta toiseen;

3. kannustaa jäsenvaltiota hyväksymään
työmarkkinauudistuksia, joissa keskitytään 
vahvasti laadun edistämiseen työssä, 
sosiaaliturvan parantamiseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen, työntekijöiden 
työ- ja sosiaalisten oikeuksien 
parantamiseen ja uusien oikeuksien 
luomiseen, työturvan ja -terveyden 
edistämiseen, entistä parempaan 
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sosiaalisten riskien hallintaan sekä työn 
ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen;

Or. pt

Tarkistus 22
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että useat 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa 
työmarkkinoiden kestävyyttä soveltamalla 
enenevässä määrin sisäistä ja ulkoista 
joustavuutta, vähentämällä
segmentoitumista toimia ja edistämällä
siirtymistä työpaikasta toiseen;

3. ottaa huomioon sen, että useat 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia soveltamalla 
enenevässä määrin sisäistä ja ulkoista 
joustavuutta; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että sen poliittisen 
ohjauksen mukaisten
työmarkkinauudistusten tarkoituksena on 
muun muassa vähentää segmentoitumista, 
edistää siirtymistä työpaikasta toiseen, 
lisätä haavoittuvien ryhmien 
osallistamista työmarkkinoille, vähentää 
työssäkäyvien köyhyyttä, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa, vahvistaa 
epätyypillisessä työsuhteessa olevien 
työntekijöiden oikeuksia ja tarjota 
itsenäisille ammatinharjoittajille lisää 
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 23
Ismail Ertug

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että useat jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet merkittäviä 

3. pitää myönteisenä, että useat jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet merkittäviä 
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työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa työmarkkinoiden 
kestävyyttä soveltamalla enenevässä 
määrin sisäistä ja ulkoista joustavuutta, 
vähentämällä segmentoitumista toimia ja 
edistämällä siirtymistä työpaikasta toiseen;

työmarkkinauudistuksia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa työmarkkinoiden 
kestävyyttä soveltamalla enenevässä 
määrin sisäistä ja ulkoista joustavuutta, 
vähentämällä segmentoitumista ja 
edistämällä siirtymistä työpaikasta toiseen; 
korostaa, että yksittäisissä jäsenvaltioissa 
on näiden uudistusten yhteydessä otettava 
käyttöön niiden taloudelliseen vahvuuteen 
sopeutettu vähimmäispalkka epävarmojen 
ja epäasianmukaisten työllisyystilanteiden 
välttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on huolissaan siitä, että EU:n 
kilpailukykyä pyritään parantamaan 
ainoastaan palkkojen laskemisen avulla 
sen sijaan, että pyrittäisiin lisäämään 
taloutemme tuottavuutta; pyytää 
komissiota mahdollistamaan, että 
tarvittavat innovointia ja koulutusta 
koskevat investoinnit voidaan sulkea pois 
alijäämälaskelmista, jotta voidaan taata 
koko Euroopan unionin tuottavuuden 
parantaminen;

Or. es

Tarkistus 25
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee huolestuneena merkille, että 
komission monille jäsenvaltioille 
ehdottamat maakohtaiset suositukset 
olivat eläkeuudistusten suhteen hyvin 
ohjailevia, sillä nämä uudistukset 
edellyttävät kansallista poliittista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja voivat 
onnistua vain, jos niistä neuvotellaan 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 26
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että julkisen velan suhde 
bruttokansantuotteeseen on joissakin 
maissa edelleen kasvussa ja että näissä 
maissa on lisättävä työllisyyttä ja kasvua 
edistäviä toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää valitettavana, että komission 
suositukset jäsenvaltioille, joiden julkisen 
talouden liikkumisvara on suuri, sisäisen 
kysynnän lisäämiseksi ovat riittämättömiä 
ja että niissä on keskitytty 
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sosiaalimaksujen vähentämiseen 
palkansaajien nettotulojen lisäämisen 
sijasta; vaatii komissiota tarkistamaan 
kyseiset suositukset; 

Or. es

Tarkistus 28
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä;

Or. pt

Tarkistus 29
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
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työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista sekä 
saadaan työntekijöiden taidot vastaamaan 
työmarkkinoiden vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 30
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista; toteaa, 
että koulutuksen ja työpaikkojen 
tukeminen valtion siirtymäkauden 
toimena on tarpeen jäsenvaltioissa, jotta 
estetään pitkäaikaistyöttömyys ja 
mahdollistetaan nuorten pääsy ammattiin; 
kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
neuvostoa käynnistämään 
investointiohjelmia pysyvien työpaikkojen 
kehittämiseksi ja toteaa, että työttömyyden 
pysyvä torjunta edellyttää sitovien 
tavoitteiden määrittämistä siltä osin, mitä 
investointeja jäsenvaltioissa toteutetaan;
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Or. de

Tarkistus 31
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia, 
laajoja ja osallistavia
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

Or. de

Tarkistus 32
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työmarkkinoille 
osallistuminen on vähäistä, tehostamaan 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa 
aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, kuten 
koulutusta ja työvoimapalveluja, sekä 
jatkamaan uudistuksia, joilla helpotetaan 
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työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

laadukasta työllistymistä, helpotetaan työ-
ja yksityiselämän yhteensovittamista, 
ehkäistään varhaista poistumista 
työmarkkinoilta, siirrytään työn 
verottamisesta ympäristöverotukseen ja 
vähennetään näin työvoimakustannuksia ja 
torjutaan työmarkkinoiden 
segmentoitumista; korostaa tarvetta 
varmistaa työn laadun kestävyys ja torjua 
aktiivisesti työssäkäyvien köyhyyden 
lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 33
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista;

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on 
annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa 
koskevia suosituksia; kehottaa niitä 
jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat 
korkeat, tehostamaan yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, kuten koulutusta 
ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan 
uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista 
poistumista työmarkkinoilta, parannetaan 
kilpailukykyä ja torjutaan työmarkkinoiden 
segmentoitumista;

Or. en

Tarkistus 34
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että palkkojen ja 
eläkkeiden nostaminen ja arvon 
lisääminen ovat välttämättömiä 
toimenpiteitä taloudellisesti 
haavoittuvimmissa maissa, jotta voidaan 
tehostaa näiden maiden sisämarkkinoita 
ja parantaa työntekijöiden ja heidän 
perheidensä elinolosuhteita;

Or. pt

Tarkistus 35
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää komission ympäristöveroja 
koskevia maakohtaisia suosituksia 
myönteisenä asiana; korostaa, että 
verotuksen siirtämisellä työn verotuksesta 
ympäristöverotukseen ja ympäristön 
kannalta haitallisten tukien poistamisella 
asteittain käytöstä on myönteisiä budjetti-, 
työllisyys-, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia; kehottaa 
komissiota asettamaan ympäristöverot 
etusijalle tulevassa vuotuisessa 
kasvuselvityksessä;

Or. en

Tarkistus 36
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää valitettavana, että missään 
maakohtaisissa suosituksissa ei käsitellä 
sitä, minkä haasteen työn verottamiseen 
perustuvan järjestelmän vaikutus 
pitkäaikaisiin investointeihin ja 
työpaikkojen luomisen tuloksiin 
muodostaa;

Or. en

Tarkistus 37
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää valitettavana, että jotkin 
maakohtaiset suositukset kohdistuvat 
palkanmuodostuksen ja 
työehtosopimusneuvottelujen 
hajauttamiseen; kehottaa komissiota 
pidättymään tulevaisuudessa näistä 
suosituksista;

Or. en

Tarkistus 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että työttömien nuorten 
tilanne on erityisen huolestuttava ja että 
tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä; pyytää 
nuorisotyöttömyyttä koskevaa 
eurooppalaista sopimusta, jonka avulla

5. muistuttaa, että työttömien nuorten 
tilanne on erityisen huolestuttava ja että 
tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä; pyytää 
nuorisotyöttömyyttä koskevaa 
eurooppalaista sopimusta, jonka avulla 
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pannaan täytäntöön kauan sitten sovitut 
toimenpiteet ja sitoudutaan käyttämään
uusia resursseja ja uusia keinoja 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan

saatetaan loppuun ja toteutetaan 
kesäkuussa 2012 tehdyssä kasvu- ja 
työllisyyssopimuksessa sovitut 
toimenpiteet ja hyväksytään joka 
tapauksessa uusia resursseja ja uusia 
keinoja;

Or. es

Tarkistus 39
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että työttömien nuorten 
tilanne on erityisen huolestuttava ja että 
tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä; pyytää 
nuorisotyöttömyyttä koskevaa 
eurooppalaista sopimusta, jonka avulla 
pannaan täytäntöön kauan sitten sovitut 
toimenpiteet ja sitoudutaan käyttämään 
uusia resursseja ja uusia keinoja 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan

5. muistuttaa, että työttömien nuorten 
tilanne on erityisen huolestuttava ja että 
tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä; pyytää 
nuorisotyöttömyyttä koskevaa 
eurooppalaista sopimusta, jonka avulla 
pannaan täytäntöön kauan sitten sovitut 
toimenpiteet ja sitoudutaan käyttämään 
uusia resursseja ja uusia keinoja 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan, niiden 
nuorten määrän vähentämiseen, jotka 
eivät tällä hetkellä ole koulutuksessa 
eivätkä työelämässä, ja nuorten 
köyhyyden vähentämiseen ottaen 
huomioon ihmisarvoisen työn 
laatunäkökohdan ja noudattaen kaikilta 
osin työelämän perusnormeja;

Or. en

Tarkistus 40
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. odottaa nuorisotyöllisyysaloitteen 
ennakkokäsittelyä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan yhteisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen 
tekemissä tarkistuksissa esittämästä 
kehotuksesta; 

Or. en

Tarkistus 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät; on tyytyväinen 
siihen, että näitä varoja voidaan käyttää 
tulevien rahoitusnäkymien kahden 
ensimmäisen vuoden aikana; palauttaa 
mieliin, että edellä mainittu määrä ei silti 
ole riittävä ja että sen on oltava vain 
ensimmäinen askel nuorisotyöttömyyden 
torjunnassa; painottaa, että ILO:n 
laskelmien mukaan nuorisotyöttömyyden 
torjuntaa EU:n alueella koskeva tehokas 
ohjelma maksaisi 21 miljardia euroa;

Or. es
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Tarkistus 42
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun, 
ja toteaa, että nuorisotyöllisyysaloitteelle 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä myönnetyt 6 
miljardia euroa eivät riitä 
nuorisotyöttömyyden pysyvään 
torjuntaan; kehottaa neuvostoa tukemaan 
jäsenvaltioita parhaalla mahdollisella 
tavalla rahallisesti 
nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanossa;

Or. de

Tarkistus 43
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät ja hyödyntämään 
käytettävissä olevia voimavaroja 
tehokkaasti keskittämällä toimet 
vaikeimmassa tilanteessa oleviin;

Or. en
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Tarkistus 44
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. panee merkille, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät; viittaa tältä osin 
ILO:n tutkimukseen ”Euro Zone job 
crisis: trends and policy responses”, jossa 
todetaan, että vasta 21 miljardin euron 
panostuksella olisi vaikutusta 
nuorisotyöttömyysasteeseen, mikä 
osoittaa, että edellä mainitut määrärahat 
ovat selvästi riittämättömiä;

Or. pt

Tarkistus 45
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät; painottaa, että 
nuorisotakuun tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon tarvitaan ILO:n 
mukaan yksinomaan euroalueella 
21 miljardia euroa1, kun taas 
nuorisotyöttömyyden vuosittaiset 
kustannukset ovat unionissa 
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153 miljardia euroa, mikä vastaa 
1,2:ta prosenttia EU:n
bruttokansantuotteesta2; kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita vahvistamaan 
ponnistelujaan nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi;
_______________
1 Katso: International Labour 
Organization: Eurozone Job Crisis. 
Trends and Policy Responses. Geneve 
2012.
2 Katso: Eurofound: NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe. Euroopan unionin 
julkaisutoimisto, Luxemburg 2012.

Or. de

Tarkistus 46
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan, 
että myös liiallista alijäämää koskevassa 
menettelyssä olevilla jäsenvaltioilla on 
julkisessa taloudessaan liikkumavaraa 
näiden toimenpiteiden hyödyntämiseen 
erityisesti antamalla jäsenvaltioille 
tilapäisesti vapautuksen niiden 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen 
tähtäävien toimenpiteiden
yhteisrahoituksen laskemisesta mukaan 
liialliseen alijäämään;
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Or. en

Tarkistus 47
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on 
hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun 
ja myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 
miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan pikaisesti 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmät;

Or. en

Tarkistus 48
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta varmistaa 
verojärjestelmien, erityisesti 
progressiivisempien verojärjestelmien 
entistä suurempi oikeudenmukaisuus ja 
veropohjan siirtäminen työn verotuksesta 
muihin lähteisiin;

Or. en

Tarkistus 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoiden uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta;

7. on pettynyt tuloksiin, joita on 
saavutettu nuorisotyöttömyyttä 
käsittelevien toimintaryhmien työssä 
pahimmasta nuorisotyöttömyydestä 
kärsivissä jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun 
EU:n rakennerahoitus on ohjelmoitu 
uudelleen; pitää myönteisenä komission 
aikomusta hyödyntää Euroopan 
ammatillisen liikkuvuuden portaalia 
(EURES) tehostamalla ja laajentamalla sen 
toimia ja edistämällä erityisesti nuorten 
liikkuvuutta;

Or. es

Tarkistus 50
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoiden uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta;

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoidaan uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta; 
toteaa kuitenkin samalla, että 
liikkuvuuden on pysyttävä vapaaehtoisena 
eikä se saa rajoittaa ponnisteluja 
paikallisten työ- ja koulutuspaikkojen 
luomiseksi;

Or. de
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Tarkistus 51
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoiden uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta;

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoidaan uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta; 
kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen 
harjoittelun laatupuitteista, joihin 
sisältyvät muun muassa 
oikeudenmukaista korvausta, 
oppimistavoitteita, työehtoja sekä 
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia 
koskevat kriteerit; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja eurooppalaisia 
työmarkkinaosapuolia toteuttamaan 
oppisopimusyhteenliittymän 
päämäärätietoisesti;

Or. de

Tarkistus 52
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 

7. kehottaa komissiota jatkamaan 
nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 
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toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoiden uudelleen 
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta;

toimintaryhmien työtä, jotta jäsenvaltioita 
autetaan puuttumaan pahimpaan 
nuorisotyöttömyyteen ja jotta vuosien 
2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen mukainen EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoidaan uudelleen
siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; 
pitää myönteisenä komission aikomusta 
hyödyntää Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalia (EURES) 
tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja 
edistämällä erityisesti nuorten liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää kiireellisenä, että kotimaansa 
jättävien ja toisiin EU-maihin 
työmahdollisuuksien perässä suuntaavien 
työntekijöiden ja erityisesti nuorten 
määrän lisääntyessä ryhdytään 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla 
taataan saavutettujen sosiaalisten 
oikeuksien ja erityisesti 
työttömyyskorvausten ja eläkkeiden 
siirrettävyys; katsoo, että Eures-
verkostolla olisi oltava tässä tilanteessa 
merkittävämpi asema eri jäsenvaltioiden 
välisenä työnvälittäjänä, ja suhtautuu 
myönteisesti Euroopan ammatillisen 
liikkuvuuden portaalin kehittämiseen 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä 
tähän liittyvään erityiseen strategiaan;

Or. es
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Tarkistus 54
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. on tyytyväinen siihen, että 
ensimmäistä kertaa osa maakohtaisista 
suosituksista koskee jäsenvaltioiden 
erityistä köyhyystilannetta; tuomitsee 
syvästi sen, että missään maakohtaisissa 
suosituksissa ei käsitellä erityisesti 
tilannetta, jossa naiset on suljettu pois 
työmarkkinoilta eikä ja heidän 
osallistamisekseen niille ole suunniteltu 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 55
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
järjestelmiä pk-yritysten rahoituksen 
saannin helpottamiseksi, mikä lisäisi 
työllisyyden kasvua;

Or. en

Tarkistus 56
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa tarvetta verotuksen 
suurempaan joustavuuteen, jotta eri 
jäsenvaltioiden erityistarpeet voitaisiin 
täyttää;

Or. en

Tarkistus 57
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että tarvitaan erityisiä toimia, 
joilla lisätään naisten, ikääntyneiden 
työntekijöiden ja vammaisten 
työntekijöiden osallistumista työelämään 
siten, että varmistetaan tehokkaat 
kannustimet, joilla edistetään työelämään 
palaamista ja työelämässä pysymistä; 
muistuttaa, että ratkaisevan tärkeitä 
tekijöitä ovat myös varhaiskasvatukseen ja
lastenhoitoon liittyvien palvelujen laatu, 
kohtuuhintaisuus ja saatavuus;

8. korostaa, että tarvitaan erityisiä toimia, 
joilla lisätään naisten, ikääntyneiden 
työntekijöiden ja vammaisten 
työntekijöiden osallistumista työelämään 
siten, että varmistetaan tehokkaat 
kannustimet, joilla edistetään työelämään 
palaamista ja työelämässä pysymistä; 
muistuttaa, että ratkaisevan tärkeitä 
tekijöitä ovat myös varhaiskasvatukseen, 
lastenhoitoon ja vanhustenhoitoon 
liittyvien palvelujen laatu, 
kohtuuhintaisuus ja saatavuus;

Or. en

Tarkistus 58
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että pitkäaikaistyöttömiä olisi 
tuettava aktivointialoitteilla, kuten 
avustusten varassa elämisestä työelämään 

9. korostaa, että pitkäaikaistyöttömiä olisi 
tuettava aktivointialoitteilla, kuten 
avustusten varassa elämisestä työelämään 
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siirtymistä tukevilla ohjelmilla sekä 
työmarkkinoille palaamista tukevilla 
asianmukaisilla etuusjärjestelmillä;

siirtymistä tukevilla ohjelmilla sekä 
työmarkkinoille palaamista tukevilla, 
ihmisten tarpeisiin perustuvilla
etuusjärjestelmillä;

Or. de

Tarkistus 59
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että pitkäaikaistyöttömiä olisi 
tuettava aktivointialoitteilla, kuten 
avustusten varassa elämisestä työelämään 
siirtymistä tukevilla ohjelmilla sekä 
työmarkkinoille palaamista tukevilla
asianmukaisilla etuusjärjestelmillä;

9. korostaa, että pitkäaikaistyöttömiä olisi 
tuettava työpaikkojen luomisella ja 
kokonaisvaltaisilla aktiivista osallisuutta 
koskevilla lähestymistavoilla, myös 
positiivisilla aktivointialoitteilla, kuten 
henkilökohtaisella opastuksella ja 
avustusten varassa elämisestä työelämään 
siirtymistä tukevilla ohjelmilla,
asianmukaisilla etuusjärjestelmillä ja 
laadukkailla palveluilla, joilla tuetaan 
heidän palaamistaan työmarkkinoille ja 
laadukkaiden työpaikkojen saamista;

Or. en

Tarkistus 60
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin 
työntekijöiden turvallisuuden 
parantamiseksi siten, että luovutaan 
vähitellen epävarmoista työsuhteista ja 
epätyypillisistä sopimusjärjestelyistä ja 
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rajoitetaan epätyypillisiä työllisyyden 
muotoja, joiden väärinkäytöstä on tehtävä 
rangaistavaa; kehottaa jäsenvaltioita 
luomaan järjestelmän, jossa yhdistyvät 
turvatut ja luotettavat työsopimukset, 
aktiivinen ja osallisuutta edistävä 
työmarkkinapolitiikka sekä tehokas 
elinikäinen oppiminen ja laadukas 
sosiaaliturva, sekä tarjoamaan työttömille 
selkeän oikeuden riittäviin etuuksiin ja 
räätälöityihin tukitoimiin, jotta he voivat 
löytää laadukasta työtä tai koulutusta 
sekä tarvittaessa päivittää osaamistaan ja 
pätevyyttään;

Or. pt

Tarkistus 61
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. muistuttaa, että palvelualan suuret 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan 
vähittäismyynnin esteet ja 
asiantuntijapalvelujen tarjoamisen ja 
säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset;

10. muistuttaa, että palvelualan suuret 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; muistuttaa 
samalla, että palkka- ja sosiaalisia 
vaatimuksia on noudatettava kaikilla 
aloilla; kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan lakisääteisestä, toimialojen 
työehtosopimuksiin perustuvasta 
vähimmäispalkasta kaikilla aloilla, jotka 
eivät kuulu työmarkkinaosapuolten 
välisten työehtosopimusten piiriin;

Or. de
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Tarkistus 62
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. muistuttaa, että palvelualan suuret 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan vähittäismyynnin 
esteet ja asiantuntijapalvelujen tarjoamisen 
ja säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset;

10. muistuttaa, että palvelualan suuret 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan vähittäismyynnin 
esteet ja asiantuntijapalvelujen tarjoamisen 
ja säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset; kehottaa samanaikaisesti 
poistamaan esteitä työntekijöiden vapaalta 
liikkuvuudelta, jotta voidaan parantaa 
liikkuvuutta ja hyödyntää EU:n 
inhimillistä pääomaa parhaalla 
mahdollisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 63
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. muistuttaa, että palvelualan suuret 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan 
vähittäismyynnin esteet ja 
asiantuntijapalvelujen tarjoamisen ja 
säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset;

10. muistuttaa, että palvelualalla on suuri 
merkitys työntekijöiden oikeuksien 
takaamiselle; vaatii jäsenvaltioita 
vahvistamaan näitä oikeuksia ja 
keskeyttämään virkamiesten irtisanomista 
koskevien politiikkojen toteuttamisen; 
korostaa, että yksityisiä palveluja ei 
tarvitse panna täytäntöön julkisia 
palveluja koskevien verkostojen 
purkamisen kustannuksella;

Or. pt



AM\944149FI.doc 37/51 PE516.693v01-00

FI

Tarkistus 64
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. muistuttaa, että palvelualan suuret
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan vähittäismyynnin 
esteet ja asiantuntijapalvelujen tarjoamisen 
ja säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset;

10. muistuttaa, että palvelualan 
taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet 
ovat edelleen hyödyntämättä 
täysimääräisesti; vaatii EU:n 
palveludirektiivin täydellistä ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa siten, että 
samalla säilytetään julkisen palvelun 
velvollisuudet, jotka voivat taata kaikille 
laadukkaiden palvelujen yleisen 
saatavuuden; kehottaa jäsenvaltioita 
investoimaan erityisesti laadukkaisiin 
sosiaalipalveluihin; kehottaa jäsenvaltioita 
poistamaan vähittäismyynnin esteet ja 
asiantuntijapalvelujen tarjoamisen ja 
säänneltyjen ammattien liialliset 
rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 65
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa vihreän talouden 
työllistämismahdollisuuksia, koska siinä 
voitaisiin komission arvioiden mukaan 
luoda vuoteen 2020 mennessä viisi 
miljoonaa työpaikkaa pelkästään 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian aloilla, jos toteutetaan 
kunnianhimoista ilmasto- ja 
energiapolitiikkaa; kehottaa jäsenvaltioita 
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varmistamaan riittävät investoinnit näille 
aloille ja ennakoimaan työntekijöiden 
tulevia taitoja sekä takaamaan 
”vihreiden” työpaikkojen laatu; kehottaa 
komissiota sisällyttämään vihreän 
talouden työllistämismahdollisuuksien 
hyödyntämisen yhdeksi keskeiseksi 
painopisteeksi vuoden 2014 vuotuiseen 
kasvuselvitykseen;

Or. en

Tarkistus 66
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pyytää Euroopan komissiota 
laatimaan vihreän kirjan euroalueen 
vähimmäistyöttömyyskorvauksesta 
automaattisena vakauttajana EMU:n 
sosiaalisesta ulottuvuudesta 
täysistunnossa käydyn keskustelun ja 
Euroopan parlamentin työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan 
9. heinäkuuta 2013 järjestämän 
kuulemistilaisuuden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 

11. muistuttaa, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä suurempiin 
ponnisteluihin, jotta ne voivat sopeuttaa 
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sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava 
opetukseen ja koulutukseen;

koulutusjärjestelmänsä työmarkkinoiden 
tarpeisiin; pitää valitettavana, että 
komissio ei ole pyytänyt suosituksissaan 
kiinnittämään huomiota jäsenvaltioihin, 
jotka leikkaavat koulutusohjelmiaan 
koulutukseen liittyvien investointien 
ylläpitämiseksi;

Or. es

Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen; muistuttaa, että 
säästöpyrkimykset ja julkisen talouden 
vakauttamisvaatimukset eivät saa estää 
investointeja opetukseen ja turvattuihin, 
varmoihin työpaikkoihin;

Or. de



PE516.693v01-00 40/51 AM\944149FI.doc

FI

Tarkistus 69
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; katsoo, 
että oppilaitosten on opinto-ohjelmiensa 
lisäksi tarjottava opiskelijoilleen 
mahdollisuuksia opinto-ohjelmaan 
liittyvään työharjoitteluun, josta he saavat 
valitsemansa alan kokemusta, mikä 
helpottaa heidän oppimistaan ja lisää 
työelämän käytäntöjen tuntemusta; 
muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

Or. pt

Tarkistus 70
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 

11. pitää myönteisinä useiden 
jäsenvaltioiden ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden
tarpeita; korostaa tässä yhteydessä 
kaksiosaisten 
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koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

ammattikoulutusjärjestelmien etuja;
muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

Or. de

Tarkistus 71
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden ja työntekijöiden
tarpeisiin; pitää myönteisinä useiden 
jäsenvaltioiden ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden ja 
(tulevien) työntekijöiden tarpeita; 
muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 72
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
11 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen 
ja koulutukseen;

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuudesta ja 
pullonkauloista eri alueilla ja sektoreilla 
sekä tiettyjen opetus- ja 
koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää 
myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja 
koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden 
tavoitteena on mukauttaa erityisesti 
nuorten henkilöiden ammattitaito ja 
osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden 
tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava 
opetukseen, koulutukseen, tutkimukseen, 
innovaatioihin ja kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 73
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. muistuttaa, että opetus- ja 
koulutusalan uudistuksen lisäksi 
tarvitaan kestävä, kriteereihin perustuva 
pitkän aikavälin maahanmuuttostrategia, 
jonka avulla voidaan vastata 
ammattitaitoisen työvoiman puutteen ja 
väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin;

Or. de
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Tarkistus 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden; korostaa, että 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen 
heikentyminen on johtanut kansallisten 
talousarvion vakauttajien hupenemiseen 
lukuisassa jäsenvaltiossa, kun taas 
toisissa jäsenvaltioissa julkisen talouden 
liikkumavara on tältä osin suurempi; 
pyytää komissiota esittelemään 
mahdollisimman varhain ehdotuksen 
automaattisesta eurooppalaisesta 
vakauttajasta, kuten komissio teki 
joulukuussa 2012 hyväksymissään 
hahmotelmissa;

Or. es

Tarkistus 75
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
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pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan toimivuuden; muistuttaa, 
että julkisen talouden vakauttamiseksi 
tehtävät säästötoimet eivät saa johtaa 
siihen, että asianomaisille henkilöille ei 
enää saa myöntää tarvittavia tukia;

Or. de

Tarkistus 76
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden sekä 
investoimaan ennalta ehkäiseviin 
toimenpiteisiin;

Or. en
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Tarkistus 77
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi ja sitä seuranneet 
säästötoimet ovat vaikuttaneet ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

Or. de

Tarkistus 78
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

12. panee merkille, että suhdanteita 
vahvistavien julkistalouden 
vakauttamistoimenpiteiden pahentama
talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut 
ankarasti ja pysyvästi työttömyyteen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen jäsenvaltioissa, 
mikä on johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
sosiaalinen eriarvoisuus, työssäkäyvien 
köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan uudelleen julkistalouden 
vakauttamisen vauhtia ja ajoitusta ja 
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pidentämään edelleen liiallisten 
alijäämien korjaamisen määräaikoja, 
jotta voitaisiin luoda työpaikkoja; 
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

Or. en

Tarkistus 79
Emer Costello

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden;

12. panee merkille, että talous- ja 
rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja 
pysyvästi työttömyyteen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on 
johtanut köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, 
mukaan lukien lapsiköyhyys, kodittomuus, 
työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien 
ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan 
turvaverkkoja ja varmistamaan 
asianomaisia henkilöitä tukevan 
sosiaaliturvan tehokkuuden; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon talouden 
sopeutusohjelmien vaikutuksen Eurooppa 
2020 -strategian päätavoitteisiin niissä 
jäsenvaltioissa, joilla on talousvaikeuksia, 
ja hyväksymään muutokset, joiden 
tavoitteena on sopeutusohjelmien 
muuttaminen vastaamaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 80
Sergio Gutiérrez Prieto
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Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että kielteisiä sosiaalisia 
vaikutuksia on kuitattu suurelta osin 
julkisten eläkejärjestelmien avulla; pitää 
valitettavana, että komission antamissa 
suosituksissa on sivuutettu Euroopan 
parlamentin mietintöihin ja eläkkeitä 
koskevaan vihreään kirjaan ja valkoiseen 
kirjaan sisältyvät suositukset erityisesti 
eläkeikää ja sen sitomista eliniän 
odotteeseen koskevilta osin;

Or. es

Tarkistus 81
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että jotta Eurooppa 
selviäisi talouskriisistä vahvana, 
saavuttaisi entistä vakaamman 
talouskasvun ja varmistaisi 
hyvinvointijärjestelmän toteutumisen 
pitkällä aikavälillä, jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä laadukkaita julkisia palveluja, 
käytettävä täysipainoisesti 
työvoimapotentiaaliaan, taattava 
työntekijöiden oikeudet ja edistettävä 
työehtosopimusneuvotteluja sekä julkista 
ja kaikkien saatavilla olevaa 
sosiaaliturvaa; 

Or. pt

Tarkistus 82
Sergio Gutiérrez Prieto
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Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna 
monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
korostaa, että kaikkien osapuolten 
osallistuminen välttämättömien 
uudistusten toteuttamiseen on ratkaisevan 
tärkeää uudistusten toteuttamisen ja 
onnistumisen kannalta.

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna 
monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
pyytää Euroopan komissiota vaatimaan 
jäsenvaltioilta, että niiden kansallisten 
parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten 
on osallistuttava etukäteen kansallisten 
uudistusohjelmien ja vakaus- ja 
lähentymisohjelmien laatimiseen;

Or. es

Tarkistus 83
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna 
monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
korostaa, että kaikkien osapuolten 
osallistuminen välttämättömien 
uudistusten toteuttamiseen on ratkaisevan 
tärkeää uudistusten toteuttamisen ja 
onnistumisen kannalta.

13. pitää myönteisenä, että jotkin
jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen, 
ja pyytämään samoilta valtioita 
maakohtaisia suosituksia koskevia 
panoksia, mutta korostaa, että riittävän 
oikeutuksen ja omistajuuden 
varmistamiseksi tarvitaan lisätoimia; 
korostaa, että kaikkien osapuolten 
osallistuminen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden toteutumisen mahdollisesti 
varmistavien kunnianhimoisten 
kansallisten uudistussuunnitelmien ja 
maakohtaisten suositusten toteuttamiseen 
on ratkaisevan tärkeää uudistusten 
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toteuttamisen ja onnistumisen kannalta; 
kehottaa komissiota laatimaan 
sidosryhmien osallistamista varten 
ohjeiston, jota seurataan EU-
ohjausjakson ajan, ja tukemaan 
järjestelmällisen sidosryhmien 
osallistamisen rahoitusta EU-
ohjausjaksolla, mikä edellyttää 
sidosryhmien panosten liittämistä 
kansallisiin uudistussuunnitelmiin, sekä 
järjestämään yhdessä Euroopan 
parlamentin kanssa vuotuisen 
kuulemisen, johon osallistuu sidosryhmiä 
ja jonka tarkoituksena on tavoitteiden 
edistymisen arvioiminen ja maakohtaisten 
suositusten ehdottaminen;

Or. en

Tarkistus 84
Emer Costello

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna 
monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
korostaa, että kaikkien osapuolten 
osallistuminen välttämättömien uudistusten 
toteuttamiseen on ratkaisevan tärkeää 
uudistusten toteuttamisen ja onnistumisen 
kannalta.

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna 
monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten 
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen 
kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
toistaa kehotuksensa EU-ohjausjakson 
demokraattisen oikeutuksen lisäämisestä 
ja korostaa, että kaikkien osapuolten 
osallistuminen välttämättömien uudistusten 
toteuttamiseen on ratkaisevan tärkeää 
uudistusten toteuttamisen ja onnistumisen 
kannalta.

Or. en



PE516.693v01-00 50/51 AM\944149FI.doc

FI

Tarkistus 85
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tekemään parlamentin kanssa 
toimielinten välisen sopimuksen, jossa 
parlamentille annetaan täydet valtuudet 
osallistua vuotuisen kasvuselvityksen sekä 
talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan 
suuntaviivojen laatimiseen ja 
hyväksymiseen.

Or. en

Tarkistus 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. pitää valitettavana, että Euroopan 
parlamentin lausunto Euroopan 
komission ehdottamista kansallisista 
uudistusohjelmista laaditaan vasta sen 
jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on jo 
hyväksynyt ne; vaatii komissiota 
tarkistamaan talouspolitiikan EU-
ohjausjakson aikataulun, jotta voidaan 
taata tämän prosessin demokraattinen 
oikeutus erityisesti siksi, että maakohtaiset 
suositukset sitovat jäsenvaltioita 
talouspolitiikan ohjauspaketin
hyväksymisen jälkeen.

Or. es

Tarkistus 87
Pervenche Berès
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Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ottamaan tämän 
lausunnon kokonaisuudessaan huomioon 
laatiessaan vuotuista 
kasvuselvitystä 2014.

Or. en

Tarkistus 88
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen siitä, miten 
työmarkkinaosapuolten osallistumista 
EU-ohjausjakson sosiaali- ja 
työllisyysasioiden poliittisen ohjauksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan 
voidaan vahvistaa ja parantaa 
huomattavasti Euroopan unionin tasolla.

Or. en


