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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä 
kolmikantaisesta sosiaalihuippukokouksesta
(COM(2013)0740 – C7-0000/203 – 2013/0361(APP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2013)0740),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohdan,

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

1. pyytää neuvostoa ottamaan huomioon seuraavat muutokset:

Muutos 1

Ehdotus neuvoston päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Muutos

Kasvua ja työllisyyttä käsittelevän 
kolmikantaisen huippukokouksen 
tehtävänä on varmistaa perussopimusta 
noudattaen sekä unionin toimielinten ja 
elinten toimivalta huomioon ottaen, että 
neuvosto, komissio ja 
työmarkkinaosapuolet neuvottelevat 
keskenään jatkuvasti. Näin annetaan 
Euroopan tason työmarkkinaosapuolille 
mahdollisuus osallistua 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
yhteydessä unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian eri osa-alueisiin. 
Huippukokous tukeutuu työskentelyssään 
neuvoston, komission ja 
työmarkkinaosapuolten valmistelutoimiin 
ja niiden eri neuvottelufoorumeilla talous-, 
sosiaali- ja työllisyyskysymyksistä käymiin 
keskusteluihin.

Kasvua ja työllisyyttä käsittelevän 
kolmikantaisen huippukokouksen 
tehtävänä on varmistaa perussopimusta 
noudattaen sekä unionin toimielinten ja 
elinten toimivalta huomioon ottaen, että 
neuvosto, komissio ja 
työmarkkinaosapuolet neuvottelevat 
keskenään jatkuvasti sekä koordinoivat
strategioitaan, joiden tavoitteita ovat 
kasvu, korkea työllisyystaso, sosiaalinen 
integrointi ja suojelu sekä koulutus ja 
terveyden suojelu. Näin annetaan 
Euroopan tason työmarkkinaosapuolille 
mahdollisuus osallistua 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
yhteydessä unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian eri osa-alueisiin. 
Huippukokous tukeutuu työskentelyssään 
neuvoston, komission ja 
työmarkkinaosapuolten valmistelutoimiin 
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ja niiden eri neuvottelufoorumeilla talous-, 
sosiaali- ja työllisyyskysymyksistä käymiin 
keskusteluihin.

Or. en

Muutos 2

Ehdotus neuvoston päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Muutos

3. Kumpaankin valtuuskuntaan kuuluu 
edustajia Euroopan tason alojen välisistä 
yleisistä organisaatioista tai erikoistuneista 
organisaatioista, jotka edustavat ylempiä 
toimihenkilöitä sekä pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä Euroopan tasolla.

3. Kumpaankin valtuuskuntaan kuuluu 
edustajia Euroopan tason alojen välisistä 
yleisistä organisaatioista tai erikoistuneista 
organisaatioista, jotka edustavat ylempiä 
toimihenkilöitä sekä pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä Euroopan tasolla.

Teknisestä koordinoinnista työntekijöiden 
valtuuskunnassa vastaa Euroopan 
ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja 
työnantajien valtuuskunnassa Euroopan 
elinkeinoelämän yhteistyöjärjestö 
BUSINESSEUROPE. EAY ja 
BUSINESSEUROPE huolehtivat siitä, että 
ne ottavat puheenvuoroissaan huomioon 
kaikkien erityis- ja alakohtaisten järjestöjen 
lausunnot, ja ottavat tarvittaessa joidenkin 
järjestöjen edustajia valtuuskuntiinsa.

Teknisestä koordinoinnista työntekijöiden 
valtuuskunnassa vastaa Euroopan 
ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja 
työnantajien valtuuskunnassa Euroopan 
elinkeinoelämän yhteistyöjärjestö 
BUSINESSEUROPE. EAY ja 
BUSINESSEUROPE huolehtivat siitä, että 
ne ottavat puheenvuoroissaan huomioon 
kaikkien erityis- ja alakohtaisten järjestöjen 
lausunnot, ja ottavat tarvittaessa joidenkin 
järjestöjen puhevaltaisia edustajia 
valtuuskuntiinsa.

Or. en

Muutos 3

Ehdotus neuvoston päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Neuvosto, komissio ja 
huippukokoukseen osallistuvat 
työntekijöiden ja työnantajien alojen 

1. Neuvosto, komissio ja 
huippukokoukseen osallistuvat 
työntekijöiden ja työnantajien alojen 
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väliset organisaatiot päättävät yhdessä 
huippukokouksen esityslistasta. Sitä varten 
järjestetään neuvoston ja komission 
yksiköiden ja EAY:n ja 
BUSINESSEUROPEN välisiä 
valmistelukokouksia.

väliset organisaatiot päättävät yhdessä ja 
yhdenvertaisesti huippukokouksen 
esityslistasta. Sitä varten järjestetään 
neuvoston ja komission yksiköiden ja 
EAY:n ja BUSINESSEUROPEN välisiä 
valmistelukokouksia.

Or. en

Muutos 4

Ehdotus neuvoston päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Huippukokous kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Huippukokoukset 
pidetään ennen Eurooppa-neuvoston kevät-
ja syyskokousta.

1. Huippukokous kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Huippukokoukset 
pidetään ennen Eurooppa-neuvoston kevät-
ja syyskokousta ja huippukokouksen 
tulokset esitellään Eurooppa-neuvoston 
seuraavassa kokouksessa päätöksentekoa 
varten. 

Or. en

2.. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


