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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten 
työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä 
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0430),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 149 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0177/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EPSCO-ministerit olivat 
epävirallisessa kokouksessaan samaa 
mieltä siitä, että jos julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyötä lisätään ja 
kohdennetaan tarkemmin, parhaiden 
toimintamallien jakaminen paranisi, ja
lisäksi ministerit pyysivät yksityiskohtaista 

(5) Julkisten työvoimapalvelujen
yhteistyön lisääminen ja tarkempi 
kohdentaminen parantaisi parhaiden 
toimintamallien jakamista, ja olisi 
pyydettävä yksityiskohtaista ehdotusta 
vertaisoppimisaloitteeksi.
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ehdotusta vertaisoppimisaloitteeksi.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tällä päätöksellä perustettavan 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä 
SEUT-sopimuksen 150 artiklan nojalla 
perustetun työllisyyskomitean kanssa ja 
osallistua sen työhön toimittamalla sille 
tosiasioihin perustuvaa näyttöä ja raportteja 
politiikan täytäntöönpanosta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston neuvostolle
osoittamat tiedot toimitetaan
työllisyyskomitean kautta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston tiedot 
työllisyyspolitiikan toteuttamiseen 
liittyvistä näkökohdista ja julkisia 
työvoimapalveluja vertaileva analyysi 
voivat erityisesti tukea kansallisia ja 
unionin tason päättäjiä työllisyyspolitiikan 
arvioinnissa ja muotoilussa.

(6) Tällä päätöksellä perustettavan 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä 
SEUT-sopimuksen 150 artiklan nojalla 
perustetun työllisyyskomitean kanssa niin, 
että erityisesti elinten sihteeristöt tekevät 
yhteistyötä, ja osallistua sen työhön 
toimittamalla sille tosiasioihin perustuvaa 
näyttöä ja raportteja politiikan 
täytäntöönpanosta. Nämä tiedot ja 
tarvittaessa niihin liitetyt huomautukset 
toimitetaan muuttumattomina Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
työllisyyskomitean kautta. Julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston tiedot 
työllisyyspolitiikan toteuttamiseen 
liittyvistä näkökohdista ja julkisia 
työvoimapalveluja vertaileva analyysi 
voivat erityisesti tukea kansallisia ja 
unionin tason päättäjiä työllisyyspolitiikan 
arvioinnissa ja muotoilussa.
Työllisyyskomitea tiedottaa toiminnastaan 
säännöllisesti myös julkisten 
työvoimapalvelujen verkostolle.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Julkisessa politiikassa on kaksi 
vaihetta eli suunnittelu ja täytäntöönpano. 
Lainsäädäntövallan käyttäjinä Euroopan 
parlamentilla ja neuvostolla olisi oltava 
näkemys molemmista vaiheista. Julkisten 
työllisyyspolitiikkojen suunnittelu kuuluu 
työllisyyskomitean tehtäviin, ja julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston olisi 
keskityttävä niiden täytäntöönpanoon. 
Tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää, 
että työllisyyskomitea ja julkisten 
työvoimapalvelujen verkosto vaihtavat 
tietoja keskenään. Työllisyyskomitean 
olisi voitava esittää huomautuksia 
verkoston laatimista asiakirjoista, mutta 
se ei saisi voida tehdä niihin muutoksia. 
Työllisyyskomitean ei myöskään tarvitse 
hyväksyä kertomuksia tai vuosittaisia 
työohjelmia. Työllisyyskomitean ja 
julkisten työvoimapalvelujen verkoston 
sihteeristöjen sen sijaan olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska julkisten työvoimapalvelujen 
toimintamallit, tehtävät ja palvelujen 
tarjoamisen muodot vaihtelevat, on kunkin 
jäsenvaltion tehtävänä nimetä julkisten 
työvoimapalvelujen ylemmän johdon 
keskuudesta yksi jäsen julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston 
johtokuntaan. Jäsenen olisi tapauksen 
mukaan edustettava johtokunnassa myös 
kyseisen jäsenvaltion muita julkisia 

(10) Koska julkisten työvoimapalvelujen 
toimintamallit, tehtävät ja palvelujen 
tarjoamisen muodot vaihtelevat, on kunkin 
jäsenvaltion tehtävänä nimetä julkisten 
työvoimapalvelujen ylemmän johdon 
keskuudesta yksi jäsen ja yksi tai 
useampia varajäseniä julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston 
johtokuntaan. Jäsenen ja/tai varajäsenten
olisi tapauksen mukaan edustettava 
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työvoimapalveluja. Nimitetyillä jäsenillä 
pitäisi olla valta tehdä päätöksiä 
lähettäjäorganisaationsa puolesta. Jotta 
voidaan varmistaa, että kaikki julkiset 
työvoimapalvelut osallistuvat verkoston 
toimintaan, toimien pitäisi olla avoimia 
osallistumiseen kaikilla tasoilla.

johtokunnassa myös kyseisen jäsenvaltion 
muita julkisia työvoimapalveluja.
Nimitetyillä jäsenillä pitäisi olla valta tehdä 
päätöksiä lähettäjäorganisaationsa puolesta.
Jotta voidaan varmistaa, että kaikki julkiset 
työvoimapalvelut osallistuvat verkoston 
toimintaan, toimien pitäisi olla avoimia 
osallistumiseen kaikilla tasoilla.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan parlamentti antoi 
16 päivänä tammikuuta 2013 
päätöslauselman nuorisotakuusta, joka 
olisi otettava huomioon laadittaessa 
mahdollisia säädösehdotuksia, jotka 
vaikuttavat työmarkkinoihin.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustaminen Kohde

Or. fr
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
’vertaisoppimisella’ järjestelmällisen ja 
kiinteän kytköksen luomista keskinäisen 
vertailun ja keskinäisen oppimisen välille 
eli hyvien tulosten osoittamista keskeisillä 
toiminta-aloilla indikaattoreihin, hyvien 
käytäntöjen osoittamiseen sekä 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoon ja vertailuun perustuvan 
oppimisprosessin kautta; 

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan EU:n laajuinen julkisten 
työvoimapalvelujen verkosto, jäljempänä
’verkosto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi 
kaudeksi. Verkosto toteuttaa 3 artiklassa 
määritellyt toimenpiteet.

Perustetaan EU:n laajuinen julkisten 
työvoimapalvelujen verkosto, jäljempänä
’verkosto’, kaudeksi, joka alkaa yhden
päivän kuluttua tämän päätöksen 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja päättyy 31 päivänä
joulukuuta 2020. Verkosto toteuttaa 
3 artiklassa määritellyt toimenpiteet.

Or. fr
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työmarkkinaosapuolet;

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) kansalliset työsuojeluviranomaiset.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian ja sen etenkin työllisyyttä 
koskevien päätavoitteiden toteuttamista

(a) unionin politiikkojen, myös työllisyyttä 
ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
etenkin työllisyyttä koskevien 
päätavoitteiden toteuttamista

Or. fr
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) nuorisotyöttömyyden torjuntaa 
varmistamalla, että kaikille nuorille alle 
25-vuotiaille unionin kansalaisille ja 
unionissa laillisesti oleskeleville – ja alle 
30-vuotiaille vastavalmistuneille –
tarjotaan laadukas työpaikka taikka 
jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikka 
neljän kuukauden kuluessa työttömyyden 
alkamisesta tai virallisen koulutuksen 
päättymisestä;

Or. fr

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) pysyviä työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) osaamisen sekä työntekijöiden ja 
työnantajien tarpeiden vastaavuutta;
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Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maantieteellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden lisäämistä

(d) maantieteellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden lisäämistä, jossa ei saa 
esiintyä vilpillistä kilpailua työntekijöiden 
välillä asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuisen näyttöön perustuvan
vertailuanalyysijärjestelmän, joka 
perustuu määrällisiin ja laadullisiin 
indikaattoreihin, joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja;

(a) kehittää ja panee täytäntöön julkisten 
työvoimapalvelujen keskuudessa Euroopan 
laajuisen näyttöön perustuvan
vertaisoppimisjärjestelmän, joka perustuu 
määrällisiin ja laadullisiin indikaattoreihin, 
joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa ja kerätään 
näyttöä, jonka perusteella pyritään 
kehittämään asianmukainen keskinäisen 
oppimisen väline. Lisäksi se osallistuu 
aktiivisesti näiden toimien toteuttamiseen 
jakamalla tietoja, osaamista ja hyviä 
toimintatapoja;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr
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Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laatii työllisyyteen liittyviä raportteja 
joko neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan;

(d) laatii työllisyyteen liittyviä raportteja 
joko Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan;

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Verkosto arvioi sitä, miten unionin 
työntekijöiden liikkuvuutta koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpano vaikuttaa 
jäsenvaltioiden työmarkkinoihin. 

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat, ottamalla ne mukaan asiaan 
liittyviin verkoston toimiin ja kokouksiin ja 

Verkosto tekee yhteistyötä 
työmarkkinoiden sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina muut työvoimapalvelujen 
tarjoajat, työvoiman vuokrausyritykset, 
yksityiset työnvälityspalvelut, valtiosta 
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vaihtamalla tietoja. riippumattomat järjestöt, joiden toiminta-
ala liittyy työhön, tarvittaessa 
paikallisviranomaiset ja eurooppalainen 
elinikäisen ohjauksen politiikkaverkosto, 
ottamalla ne mukaan asiaan liittyviin 
verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkostoa hallinnoi johtokunta, johon 
kukin jäsenvaltio nimeää julkisten 
työvoimapalvelujensa ylemmän johdon 
keskuudesta yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Komissio nimittää 
johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Varajäsenet korvaavat 
varsinaiset jäsenet tarvittaessa.

Verkostoa hallinnoi johtokunta, johon 
kukin jäsenvaltio nimeää julkisten 
työvoimapalvelujensa ylemmän johdon 
keskuudesta yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen tai useita varajäseniä 
riippuen siitä, miten keskitetty 
työllisyyspolitiikan toimivalta on kussakin 
jäsenvaltiossa. Komissio nimittää 
johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Varajäsenet korvaavat 
varsinaiset jäsenet tarvittaessa.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta vahvistaa yksimielisellä 
päätöksellä työjärjestyksensä, joka sisältää 
muiden muassa johtokunnan 
päätöksentekomenettelyt sekä verkoston 

Johtokunta vahvistaa yksimielisellä 
päätöksellä työjärjestyksensä, joka sisältää 
muiden muassa johtokunnan 
päätöksentekomenettelyt sekä verkoston 
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puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
nimittämistä ja toimikautta koskevat 
määräykset. Johtokunta vahvistaa 
enemmistöpäätöksellä vuotuisen 
työohjelman, joka sisältää työryhmien 
perustamisen ja verkoston kokousten 
kielijärjestelyt sekä verkoston 
vuosikertomuksen, joka olisi julkaistava.

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
nimittämistä ja toimikautta koskevat 
määräykset. Johtokunta vahvistaa 
enemmistöpäätöksellä vuotuisen 
työohjelman, joka sisältää työryhmien 
perustamisen ja verkoston kokousten 
kielijärjestelyt sekä verkoston 
vuosikertomuksen, joka olisi julkaistava ja 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat kokonaismäärärahat 
vahvistetaan sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman 
puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat 
vahvistaa budjettivallan käyttäjä 
rahoituskehyksen rajoissa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat kokonaismäärärahat 
vahvistetaan työllisyyttä ja innovaatioita 
koskevan ohjelman puitteissa, jonka 
vuotuiset määrärahat vahvistaa 
budjettivallan käyttäjä rahoituskehyksen 
rajoissa.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleisten puitteiden vahvistaminen Teknisten puitteiden vahvistaminen
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(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 8 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat 3 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjen vertaisanalyyseihin ja 
keskinäiseen oppimiseen liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamisen yleisiä 
puitteita, mukaan luettuina menettelyt, 
määrälliset ja laadulliset perusindikaattorit, 
joilla arvioidaan julkisten 
työvoimapalvelujen toimintaa, integroituun 
keskinäisen oppimisen ohjelmaan liittyvät 
oppimisvälineet ja edellytykset, jotka 
koskevat osallistumista näihin toimiin.

Siirretään komissiolle valta antaa 8 artiklan 
mukaisesti julkisten työvoimapalvelujen 
verkostoa kuultuaan delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 3 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjen 
vertaisanalyyseihin ja keskinäiseen 
oppimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamisen yleisiä puitteita, mukaan 
luettuina menettelyt, määrälliset ja 
laadulliset perusindikaattorit, joilla 
arvioidaan julkisten työvoimapalvelujen 
toimintaa, integroituun keskinäisen 
oppimisen ohjelmaan liittyvät 
oppimisvälineet ja edellytykset, jotka 
koskevat osallistumista näihin toimiin.

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

5. Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
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asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neljän vuoden kuluttua 
tämän päätöksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän päätöksen soveltamisesta.
Kertomuksessa on erityisesti arvioitava, 
missä määrin verkosto on edistänyt 
2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja onko se täyttänyt 
tehtävänsä.

Komissio toimittaa neljän vuoden kuluttua 
tämän päätöksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän päätöksen soveltamisesta.
Kertomuksessa on erityisesti arvioitava, 
missä määrin verkosto on edistänyt 
2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja onko se täyttänyt 
tehtävänsä. Komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksen tämän päätöksen 
tarkistamiseksi.

Or. fr
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PERUSTELUT

Luonnos perusteluiksi

Talouskriisi ja siihen liittyvä työttömyys samoin kuin jäsenvaltioiden työmarkkinoilla 
tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat teknologian kehityksestä, työvoiman tarpeen 
muuttumisesta tai työuran muutoksista (eri alojen välinen ja maantieteellinen liikkuvuus, 
työuran keskeytykset ja työelämään palaaminen) ovat saaneet aikaan sen, että julkisten 
työvoimapalvelujen tehtävät ja toimintatavat ovat muuttuneet.

Jäsenvaltioiden on sitouduttava koordinoimaan paremmin talouspolitiikkojaan ja 
työllisyyspolitiikkojaan unionin tasolla, ja on otettava käyttöön kaikki sellaiset välineet, joilla 
unioni voidaan saada mukaan tähän muutokseen.

Esimerkiksi eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä jäsenvaltiot vertailevat julkisia 
työllisyyspolitiikkoja koskevia suuntaviivojaan ja tarkastelevat niitä erityisesti talousarvion 
kannalta, jotta kaikille jäsenvaltioille voitaisiin löytää sopivimmat suuntaviivat asianomaisen 
jäsenvaltion sekä muiden jäsenvaltioiden taloustilanne huomioon ottaen, jotta voidaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoite (nostaa 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 
75 prosenttiin).

Jotta julkisella politiikalla saataisiin aikaan tuloksia, strategista valintaa tärkeämpää on 
politiikan asianmukainen täytäntöönpano. Julkisten työvoimapalvelujen verkoston tehtävä 
alkaa tässä.

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen virallistaa julkisten työvoimapalvelujen 
verkoston asema (verkosto on jo olemassa, ja se koostuu jäsenvaltioiden julkisten 
työvoimapalvelujen edustajista), jotta edustajat voivat vertailla tarkkojen numerotietojen 
perusteella niiden työmarkkinatoimien tehokkuutta, jotka heidän on pantava täytäntöön 
omissa jäsenvaltioissaan.

Tämän vertailun perusteella jäsenet voivat arvioida puolueettomasti kaikkien 
työmarkkinatoimien hyviä ja huonoja puolia ja yhdistää niitä omiin toimiinsa. 

Esittelijä katsoo, että tätä yhteistyötä voidaan parantaa seuraavin keinoin:

 Tavoitteisiin lisätään se, että nuorisotyöttömyyden torjuntaan, pysyvien työsuhteiden 
edistämiseen ja sosiaalisen polkumyynnin torjuntaan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

 Otetaan mukaan työmarkkinaosapuolet ja kansalliset työvoimaviranomaiset.
 Annetaan jäsenvaltioiden järjestää toimivallat omalla tavallaan.

Kun näiden peruskysymysten lisäksi tarkastellaan teknistä täytäntöönpanoa, esittelijä ei usko, 
että päätöstä saadaan hyväksyttyä niin, että väline voitaisiin panna tehokkaasti täytäntöön 
1. tammikuuta 2014 mennessä. Esittelijä sitoutuu kuitenkin päätöksen hyväksymiseen 
mahdollisimman nopeasti. Lisäksi esittelijä esittää muutoksia, jotta teksti olisi 
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johdonmukainen oikeusperustoista ja budjettiperustoista käytävien muiden neuvottelujen 
(PSCI/EaSI) kanssa.


