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*** 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 neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista:
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa
(KOM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0193),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0000/2010),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ... lausunnon 
(A7-0000/2010),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi 
annettava riittävästi aikaa, ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi 
täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen 
neuvoa-antavan tehtävänsä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
tarkistamisessa;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
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syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
suojelua. Siinä määrätään myös unionin 
aloitteista jäsenvaltioiden 
sosiaalipolitiikkojen koordinoinnin 
varmistamiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyysasteen edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 
rajoittavat pullonkaulat.

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 
Eurooppa 2020 –strategian laatimista 
seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 
voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 
ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 
suuntaviivojen alla luetellut viisi 
yleistavoitetta muodostavat yhteiset 
tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 
unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 
kansalliset tavoitteet ja poistamaan 
työllisyyttä edistävää kasvua rajoittavat 
pullonkaulat.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 
talouskriisistä irtautumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 
varmistetaan makrotalouden vakaus ja 
julkisen talouden kestävyys, parannetaan 
kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
elpymisen varmistumisen jälkeen 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa 2020 -strategian olisi 
tarjottava ulospääsy talouskriisistä, 
estettävä uusi taloudellinen ja sosiaalinen 
romahdus ja elvytettävä EU:n taloutta 
keskipitkällä aikavälillä. 

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
”vihreiden työpaikkojen” luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan myös kestävään 
kasvuun. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan 
resurssitehokkaan, kestävän ja 
kilpailukykyisen talouden luomista, 
kustannusten ja hyötyjen oikeudenmukaista 
jakoa sekä Euroopan johtajuuden 
hyödyntämistä kilpailussa uusien 
prosessien ja teknologioiden 
kehittämiseksi, vihreä teknologia mukaan 
lukien. Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava tarvittavat uudistukset, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
ja resursseja käyttää tehokkaasti. Niiden 
olisi myös kehitettävä 
liiketoimintaympäristöä, edistettävä 
kestävien, vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien työpaikkojen luomista ja 
uudenaikaistettava teollinen perustansa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 

(11) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
uudistusohjelmissaan lisäksi osallistavaan 
kasvuun. Osallistava kasvu tarkoittaa 
sellaisen yhteenkuuluvuutta lisäävän 
yhteiskunnan rakentamista, jossa ihmiset 
pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan 
muutosta ja osallistumaan näin aktiivisesti 
yhteiskunta- ja talouselämään. 
Jäsenvaltioiden uudistuksilla olisi 
varmistettava, että kaikille on tarjolla 
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mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

mahdollisuuksia koko elämän ajan. Näin 
vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä poistamalla erityisesti 
naisten, vanhempien työntekijöiden, 
nuorten, vammaisten ja laillisten 
maahanmuuttajien esteitä työmarkkinoille 
osallistumiseen. Uudistuksilla olisi myös 
varmistettava, että talouskasvun edut 
saavuttavat kaikki kansalaiset ja kaikki 
alueet. Jäsenvaltioiden uudistusohjelmien 
pääpainon pitäisikin olla työmarkkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistamisessa 
siten, että investoidaan menestyksellisiin 
siirtymisiin, osaamisen asianmukaiseen 
kehittämiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen, sukupuolten välisen tasa-
arvon lisäämiseen ja työmarkkinoiden 
segmentoitumisen, syrjinnän,
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan; samalla 
olisi varmistettava riittävä ja kestävä 
sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi "osallistavan 
kasvun" tavoitteen saavuttamiseksi 
komission aloitteesta vahvistettava 
asianmukaista lainsäädäntöä uusille 
työjärjestelyille ja kiinnitettävä tällöin 
huomiota sekä joustavien 
työllistämismahdollisuuksien että 
työntekijöiden riittävän sosiaaliturvan 
takaamiseen.

Or. en



PE441.223v01-00 10/27 PR\815638FI.doc

FI

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä.

(13) Eurooppa 2020 -strategiaa on tuettava 
yhdennetyillä toimintalinjoilla, jotka 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
kokonaisuudessaan täytäntöön samassa 
tahdissa, jotta koordinoitujen 
rakenneuudistusten myönteisistä 
heijastusvaikutuksista voidaan hyötyä. 
Olisi taattava jäsenvaltioiden talous-, 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa 
toteuttamien toimien johdonmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi EU-
rahoitusta, Euroopan sosiaalirahastosta, 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
koheesiorahastosta myönnettävä rahoitus 
mukaan lukien, suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
Eurooppa 2020 -strategia ja erityisesti 
siihen sisältyvät työllisyyttä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevat näkökohdat.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on liitteessä esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisia kansallisia 
uudistusohjelmia suunnitellessaan ja 
täytäntöön pannessaan varmistettava 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokas 
täytäntöönpano. Sidosryhmät, alueelliset 
ja paikalliset sidosryhmät mukaan lukien, 
parlamentaariset elimet ja 
työmarkkinaosapuolet on osallistettava 
tiiviisti näiden ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon.
Liitteessä vahvistettuihin EU:n 
yleistavoitteisiin liitetään asianmukaisia 
välitavoitteita ja indikaattoreita, 
onnistumis- ja tulosindikaattorit mukaan 
lukien, sekä kansallisia tavoitteita, 
indikaattoreita ja tulostauluja. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
nämä tavoitteet ja indikaattorit sekä 
suuntaviivat ja neuvoston niille antamat 
maakohtaiset suositukset.
Jäsenvaltioiden on tiiviisti seurattava 
kussakin kansallisessa 
uudistusohjelmassa toteutettujen 
uudistusten vaikutuksia työllisyyteen ja 
sosiaalipolitiikkaan.
Jäsenvaltioiden on liitteessä olevien 
suuntaviivojen soveltamisesta 
raportoidessaan noudatettava EU:n 
tasolla vahvistettavaa jäsentelyä ja 
sisällytettävä siihen samat osiot selkeyden, 
avoimuuden ja jäsenvaltioiden 
vertailtavuuden takaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen ja rakennetyöttömyyden 
vähentäminen

Suuntaviiva 7: Työvoimaosuuden 
nostaminen 75 prosenttiin työikäisestä 
väestöstä

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen naisten ja miesten 
työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti 
lisäämällä nuorten, iäkkäiden 
työntekijöiden ja vammaisten 
osallistumista ja integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työelämään. 
Lisäksi jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa siten, että 20–24-vuotiaiden 
naisten ja miesten osuus koulutukseen tai 
työelämään osallistuvista henkilöistä 
nostetaan 90 prosenttiin.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviivan 7 viimeinen kappale on siirretty parlamentin 
tarkistuksen ensimmäisen kappaleen alkuun ja sitä on myös tarkistettu.)
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät 
joustoturvan periaatteet 
työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 
sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 
tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 
segmentoitumisen ja toimettomuuden 
sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon 
torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 
vähentämiseksi. Joustavuutta ja 
turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden 
olisi oltava tasapainoisia ja vahvistettava 
toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 
työsopimukset, aktiivinen 
työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 
oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 
edistävät politiikat, riittävät 
sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 
turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 
työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 
aktiivisesti töitä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään 
talouskasvua ja siten luomaan uusia 
työpaikkoja sekä lisäämään talouden, 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, innovaatiopotentiaalia ja 
poistamaan teollisuuden hallinnollisia 
rasitteita ja muita kuin tariffeihin liittyviä 
esteitä. Naisten ja nuorten 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi 
on luotava edellytykset riittäville 
lastenhoitopalveluille, niin että jokaiselle 
esikouluikäiselle lapselle voidaan tarjota 
kodin ulkopuolinen hoitopaikka ja että 
jokaiselle nuorelle voidaan koulun 
päättämisen jälkeen tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tarjota 
työpaikka tai koulutus- tai 
jatkokoulutuspaikka kuuden kuukauden 
kuluessa.

Or. de

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja 
epävarmoihin työsuhteisiin, 
vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 
työntekoon. Ammatillista liikkuvuutta 

Jäsenvaltioiden olisi nostettava 
työllisyysastetta vahvistamalla erityisesti 
vähän koulutusta saaneiden 
aktivointijärjestelyjä, neuvonnalla, 
työmarkkinoiden tarpeisiin suunnatulla 
koulutuksella ja jatkokoulutuksella sekä 
vammaisille ja muille erityistä suojelua 
tarvitseville henkilöille tarkoitetuilla 
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olisi palkittava. Työpaikkojen ja 
työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 
torjumalla matalaa palkkausta ja 
varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
henkilöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 
olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 
kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 
työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita.

tuetuilla työpaikoilla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
laillisten maahanmuuttajien 
työllistettävyyttä asianmukaisilla 
ohjelmilla. Innovatiivisia ohjelmia 
tarvitaan myös vammaisten uudelleen 
integroimiseksi työmarkkinoille. 
Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 
uusien työntekijöiden pääsyltä 
työmarkkinoille, tukea työpaikkojen 
luomista, edistää sosiaalista innovointia ja 
parantaa työnvälitystoimistojen palvelujen 
laatua. Erityisesti työaikaa koskevista 
määräyksistä olisi tehtävä joustavampia 
siten, että ne mahdollistavat työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen sekä joustavan 
työelämästä poistumisen eläkkeelle 
siirryttäessä. Joustavuuden lisäämiseen 
tarkoitettuja joustoturvastrategioita, joilla 
on tarkoitus voida reagoida 
tehokkaammin tuotantosykleihin, on 
vahvistettava aktiivisella 
työmarkkinapolitiikalla ja 
asianmukaisilla sosiaalisilla 
järjestelmillä, jotta työpaikan 
vaihtamisesta ei aiheudu kohtuutonta 
taloudellista rasitetta. Tätä olisi 
täydennettävä selkeällä sitoutumisella 
työnhaun tukemiseen. Uudenlaisia 
työjärjestelyjä, kuten epätyypillistä 
tilapäistyötä, osa-aikatyötä ja kotona 
tehtävää työtä, käytetään työelämässä yhä 
useammin, ilman että niitä on säännelty. 
Tällaiset työjärjestelyt eivät saa johtaa 
kyseisten henkilöiden sosiaaliturvan 
heikkenemiseen.

Or. de
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 
erityisesti matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 
jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 
uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 
sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 
tarvittavan tuen antamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, laillisten 
maahanmuuttajien ja muiden 
heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden 
ja naisten työllisyysasteen parantamiseen. 
Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 
saatava työskentelemään tieteen ja 
tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 
myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 
pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

Euroopan sosiaalirahaston varoja olisi 
käytettävä täysimääräisesti 
työllistettävyyden parantamiseen 
toteuttamalla henkilökohtaisten taitojen 
kehittämiseen ja tulevaisuuden 
ammateissa tarvittavien 
pätevyysvaatimusten täyttämiseen 
tarkoitettuja toimia. Jotta työvoiman 
liikkuvuutta voidaan edistää, 
jäsenvaltioiden on lisättävä halukkuutta 
liikkuvuuteen tarjoamalla siihen 
kannusteita.

Or. de
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten 
työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin 
muun muassa lisäämällä nuorten, 
iäkkäämpien työntekijöiden ja matalan 
osaamistason työntekijöiden 
osallistumista sekä integroimalla lailliset 
maahanmuuttajat paremmin työvoimaan. 
Jäsenvaltiot asettavat kansalliset 
tavoitteensa tämän yleistavoitteen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviivan 7 viimeinen kappale on siirretty parlamentin 
tarkistuksen ensimmäisen kappaleen alkuun.)

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8: Työvoimamarkkinoiden 
tarpeita vastaavan ammattitaitoisen 
työvoiman kehittäminen, työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen

Suuntaviiva 8: Koulutusjärjestelmien 
kapasiteetin parantaminen, niin että ne 
voivat mukautua korkeatasoisten 
työpaikkojen muuttuneisiin vaatimuksiin

Or. de

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
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tavoitteekseen koulunkäynnin 
keskeyttämisasteen vähentämisen 
10 prosenttiin ja korkeakoulututkinnon 
tai vastaavan koulutuksen suorittaneiden 
30–34-vuotiaiden osuuden nostamisen 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviivan 9 viimeinen kappale on siirretty suuntaviivan 8 
ensimmäisen kappaleen alkuun parlamentin tarkistuksessa ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
tuottavuutta ja työllistettävyyttä 
tarjoamalla riittävästi osaamista ja 
ammattitaitoa työmarkkinoiden tarpeisiin 
nyt ja tulevaisuudessa. Laadukasta 
perusopetusta ja hyvätasoista 
ammattikoulutusta on täydennettävä 
tehokkailla elinikäistä oppimista 
edistävillä kannustimilla, tarjoamalla 
mahdollisuus yrittää uudelleen, 
varmistamalla, että jokaisella aikuisella 
on mahdollisuus lisäkoulutukseen, sekä 
kohdennetuilla maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikoilla. Jäsenvaltioiden 
olisi kehitettävä järjestelmiä, joilla 
tunnustetaan hankittuja pätevyyksiä, 
poistettava työntekijöiden ammatillisen ja 
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä, 
edistettävä laaja-alaisten taitojen ja 
luovuuden kehittämistä ja keskitettävä 
panostustaan erityisesti heikosti 
koulutettujen tukemiseen ja iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyden 
parantamiseen. Samalla olisi 
parannettava korkean osaamistason 
työntekijöiden, myös tutkijoiden, 
koulutusta, taitoja ja kokemusta.

Teollisuuden vaatimuksia vastaavan 
laadukkaan kouluissa annettavan 
perusopetuksen ja hyvätasoisen 
ammattikoulutuksen takaamisen on 
oltava ensisijaisia tavoitteita 
jäsenvaltioille, ja ne ovat Eurooppa 2020 
-strategian yhdennettyjen suuntaviivojen 
perusta. Niitä on täydennettävä 
koulutuksella, joka tarjoaa 
mahdollisuuden yrittää uudelleen, sekä
tehokkailla elinikäistä oppimista edistävillä 
kannustimilla. Työmarkkinaosapuolia 
kehotetaan antamaan käyttöön tähän 
tarvittava aika sekä myös tukemaan 
ammatillista koulutusta taloudellisesti. 
Jäsenvaltiot sitoutuvat erityisesti 
vähentämään koulunsa keskeyttäneiden 
määrän alle 10 prosenttiin sekä 
täydentämään maahanmuutto- ja 
integraatiopolitiikkaa tarjoamalla 
kielikursseja ja yhteiskuntatietouden 
kursseja.
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Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa annetaan
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja mahdollisuuksista, 
edistetään yrittäjyyttä ja arvioidaan
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
yksityishenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä rahoituksella. Jotta voidaan 
tukea nuoria ja erityisesti sellaisia nuoria, 
joilla ei ole työtä tai koulutuspaikkaa, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa järjestelmiä, joilla autetaan 
äskettäin valmistuneita löytämään 
ensimmäinen työpaikka tai 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, myös 
oppisopimuskoulutusta, ja joilla nuorten 
työttömyyteen voidaan puuttua nopeasti. 
Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä EU:n 
varoja täysimääräisesti kyseisten 
tavoitteiden tukemiseen.

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ja 
parannettava koulutukseen pääsyä,
parannettava koulutusta ja 
ammatinvalinnanohjausta antamalla
järjestelmällisesti tietoja uusista avoimista 
työpaikoista ja 
työllistymismahdollisuuksista sekä 
edistettävä yrittäjyyttä ja arvioitava
paremmin tulevia laatuvaatimuksia. 
Inhimillisten resurssien kehittäminen, 
taitojen lisääminen ja jatkokoulutus olisi 
rahoitettava yksityishenkilöiden, 
työnantajien ja valtion antamalla
yhteisellä rahoituksella. On taattava, että 
kaikilla on pääsy laadukkaaseen yleiseen 
ja ammatilliseen koulutukseen ja että 
koulunsa keskeyttäneillä on mahdollisuus 
uudelleenintegroitua 
koulutusjärjestelmään. Jäsenvaltioiden 
olisi kohdennettava koulutukseen tehtävät 
investoinnit siten, että tavoite työikäisen 
väestön koulutustason parantamisesta 
saavutetaan. Uudistuksilla olisi erityisesti 
työllistettävyyttä ajatellen pyrittävä 
lisäkoulutuksella tai tieto- ja 
viestintäteknologiaa koskevilla tiedoilla 
varmistamaan sellaisten perustaitojen 
hankkiminen, joita kaikki tarvitsevat 
menestyäkseen osaamistaloudessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
koulutusjärjestelmien merkitystä 
erityisesti ottamalla käyttöön kansallisia 
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tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä, jotta voidaan merkittävästi lisätä 
korkean tason tutkintojen ja 
ammatillisten tutkintojen osuutta.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviiva 9 on siirretty ja yhdistetty suuntaviivan 8 
toiseen kappaleeseen parlamentin tarkistuksessa ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Taitojen lisäämiseen ja niiden tarpeen 
ennakointiin liittyvien politiikkojen 
säännöllinen seuranta auttaa 
tunnistamaan ne alueet, joilla on 
parantamisen varaa, ja tehostamaan 
koulutusjärjestelmien reagointia 
työmarkkinoiden tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 8 a: Koheesiopolitiikan 
uudistaminen ja vahvistaminen 
työllisyyden edistämiseksi
Jäsenvaltiot sitoutuvat laatimaan, 
täydentämään, koordinoimaan ja 
tarkistamaan kansallisia tavoitteitaan 
yksitellen ja keskenään siten, että 
talouden kehityksen epätasapainoa eri 
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alueiden välillä vähennetään.
Jäsenvaltiot tietävät, että 
koheesiopolitiikka on tehokas mutta ei 
suuntaviivoille alisteinen väline, jolla 
tasataan alueellisia erityispiirteitä, 
tuetaan alueita niiden sosioekonomisten 
ongelmien ratkaisemisessa ja 
vähennetään alueiden välisiä eroja.
Yhtenäisen toiminnan, monitasoisen 
päätöksenteon ja kumppanuuden 
periaatteiden olisi oltava hallinnoinnin ja 
strategian täytäntöönpanon keskeisiä 
osia, ja alueellisella ja paikallisella tasolla 
olisi oltava ratkaiseva osuus lukuisten 
unionissa toimivien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimijoiden, erityisesti pk-
yritysten, saavuttamisessa. 
Koheesiopolitiikka ei näin ollen ole vain 
vakaiden määrärahojen lähde, vaan myös 
erinomainen väline talouden 
kehittämiseksi ja siten myös työllistämisen 
väline kaikilla EU:n alueilla.
Jäsenvaltioiden olisi investoitava 
enemmän liikenteeseen, energiaan, 
televiestintään ja tietotekniikan 
infrastruktuuriin sekä hyödynnettävä 
täysimääräisesti Euroopan 
rakennerahastoja, joita koskevat säännöt 
ja menettelyt olisi yhdenmukaistettava 
määrärahojen toimittamiseen käytettyjen 
järjestelmien yksinkertaistamiseksi ja 
mahdollisten edunsaajien 
kannustamiseksi osallistumaan unionin 
yhteisrahoittamiin ohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi yhtenäisen 
toimintatavan mukaisesti pyrittävä 
luomaan synergiaa koheesiopolitiikkansa 
ja muiden alakohtaisten politiikkojen 
välille, ottaen huomioon että 
yhteenkuuluvuudesta ei vain aiheudu 
kustannuksia vaan että se lujittaa 
yhteisöä, auttaa ottamaan käyttöön 
käyttämättä jäänyttä potentiaalia, 
vähentää maiden ja alueiden välisiä 
rakenteellisia eroja, lisää kasvua ja 
parantaa unionin alueiden kilpailukykyä 
globaalistuneessa maailmassa sekä 
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lievittää maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutuksia ja tuottaa unionille sosiaalista 
pääomaa.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 9: Koulutusjärjestelmien 
tulosten parantaminen kaikilla tasoilla ja 
korkea-asteen koulutukseen 
osallistumisen lisääminen

Poistetaan.

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 
voisivat vastata modernien 
työmarkkinoiden nopeasti vaihtuviin 
haasteisiin. Toiminnan olisi katettava 
kaikki tasot (varhaiskasvatuksesta ja 
peruskoulusta korkea-asteen 
koulutukseen, ammattikoulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen), ja siinä olisi otettava 
huomioon myös epävirallinen oppiminen 
ja arkioppiminen. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä varmistamaan sellaisten 
perustaitojen hankkiminen, joita kaikki 
tarvitsevat menestyäkseen 
osaamistaloudessa. Kyseisiä taitoja 
tarvitaan erityisesti työllistyttäessä, 
lisäkoulutukseen hakeuduttaessa tai tieto-
ja viestintätekniikkataitoja hankittaessa. 
Toimia olisi toteutettava sen 
varmistamiseksi, että nuorten ja opettajien 
oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta tulee 
säännönmukaista. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä avoimuutta ja korostettava 
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koulutusjärjestelmien merkitystä 
erityisesti ottamalla käyttöön kansallisia 
tutkintokehyksiä, jotka mahdollistavat 
joustavat oppimisväylät, ja kehittämällä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän 
välillä. Opettajan ammatista olisi tehtävä 
houkuttelevampi. Epätyypillisten 
opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen 
koulutukseen olisi helpotettava ja 
osallistumista korkea-asteen tai 
vastaavaan koulutukseen olisi yleisesti 
lisättävä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarpeelliset toimenpiteet 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
estämiseksi, jotta työelämän tai 
koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten 
määrä vähenisi.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviiva 9 on siirretty ja yhdistetty suuntaviivan 8 
toiseen kappaleeseen parlamentin tarkistuksessa.)

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 9 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 
koulunkäynnin keskeyttäminen 
vähennetään 10 prosenttiin ja korkea-
asteen tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaiden 
ikäryhmässä nostetaan 40 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Poistetaan.

Or. de

(Komission ehdotuksen suuntaviivan 9 viimeinen kappale on siirrettysuuntaviivan 8 
ensimmäisen kappaleen alkuun parlamentin tarkistuksessa.)
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Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot asettavat kansalliseksi 
tavoitteekseen kansallisen köyhyysrajan 
alapuolella elävien eurooppalaisten 
määrän vähentämisen 25 prosentilla, 
jolloin 20 miljoonaa ihmistä pääsisi 
köyhyydestä.

Or. en

(Komission ehdotuksen suuntaviivan 10 viimeinen kappale on siirretty parlamentin 
tarkistuksen ensimmäisen kappaleen alkuun ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 
ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 
Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 
tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen olisi panostettava muun 
muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 
avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi.
Jotta voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 
edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 

Jäsenvaltioiden olisi tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ponnisteltava köyhyyden, 
myös työssä käyvien henkilöiden 
köyhyyden, vähentämiseksi, edistettävä
täysipainoista osallistumista yhteiskunnan 
ja talouden toimintaan sekä laajennettava
työllistymismahdollisuuksia ja 
hyödynnettävä tällöin Euroopan 
sosiaalirahastoa. On varmistettava 
tasapuolisten mahdollisuuksien sekä 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 
palvelujen (myös verkkopalvelut 
suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuus
erityisesti terveydenhuollossa. Jotta 
voidaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, 
voimaannuttaa ihmisiä osallistumaan 
aktiivisesti yhteiskuntaan ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, on edelleen
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
aktiivisia yhteenkuuluvuutta koskevia 
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yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 
nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 
niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 
riittävän toimeentulotuen ja 
terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 
kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 
taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä
toimeentuloturvan takaamiseen
ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 
vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 
sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 
Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 
vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 
iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

politiikkoja. Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia ja työllistymisnäkymiä eri 
elämänvaiheissa, suojella heitä 
syrjäytymiseltä ja auttaa heitä, erityisesti 
kauimpana työmarkkinoista olevia 
henkilöitä, löytämään laadukkaan 
työpaikan. Sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä on samalla
nykyaikaistettava, niin että niitä voidaan 
käyttää täysimääräisesti riittävän 
toimeentulotuen, sosiaaliseen elämään 
osallistumisen ja terveydenhuollon 
takaamiseksi, siten että säilytetään näiden 
järjestelmien rahoituksen kestävyys. 
Etuusjärjestelmillä olisi taattava
toimeentuloturva ammatinvaihtotilanteessa 
ja köyhyyden vähentäminen erityisesti 
ryhmissä, joissa sosiaalisen syrjäytymisen 
riski on suurin. Tällaisia ryhmiä ovat 
yksinhuoltajaperheet, vähemmistöt, 
vammaiset, lapset ja nuoret, iäkkäät naiset 
ja miehet, lailliset maahanmuuttajat ja 
asunnottomat. Jäsenvaltiot sitoutetaan 
erityisesti torjumaan asianmukaisilla 
toimilla lasten köyhyyttä, niin että 
köyhyys ei estä lasten henkilökohtaista 
kehitystä ja että he eivät ole 
huonommassa asemassa työelämään 
tullessaan siksi, että köyhyys on 
rajoittanut heidän kehitystään.
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi ja pantava 
tehokkaasti täytäntöön hyväksytyt 
syrjinnän vastaiset toimet.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite – Suuntaviiva 10 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan kansallisten 
köyhyysrajojen alapuolella elävien 
eurooppalaisten määrää vähennetään 
25 prosenttia, jolloin 20 miljoonaa 
ihmistä pääsisi köyhyydestä. Jäsenvaltiot 
asettavat kansalliset tavoitteensa tämän 
yleistavoitteen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

(Komission ehdotuksen viimeinen kappale on siirretty parlamentin tarkistuksen 
ensimmäisen kappaleen alkuun.)
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PERUSTELUT

Komissio antoi 27. huhtikuuta 2010 ehdotuksen Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyiksi 
suuntaviivoiksi, joissa asetetaan reunaehtoja uudelle strategialle ja jäsenvaltioiden 
uudistuksille. Ehdotus sisältää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 
mukaiset talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 148 artiklan mukaiset työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat. Kuten komissio ehdottaa, nämä kaksi säädöstä ovat erillisiä mutta toisiinsa 
liittyviä ja muodostavat yhdessä joukon yhdennettyjä suuntaviivoja, joiden lukumäärää on 
rajoitettu johdonmukaisuuden parantamiseksi ja selkeyden lisäämiseksi. Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpano nojaa näihin kahteen pilariin, jotka sisältävät Eurooppa 2020 
-strategiasta 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon painopistealueet. 
Kymmenestä yhdennetystä suuntaviivasta – joita on selvästi vähemmän kuin aikaisemmat 
24 suuntaviivaa – kuusi koskee talouspolitiikkaa ja neljä työllisyyspolitiikkaa. Komission 
ehdotuksen mukaan yhdennettyjen suuntaviivojen työllisyyspolitiikkaa käsittelevään osaan 
kuuluvat suuntaviiva 7 (työvoimaosuuden nostaminen ja rakennetyöttömyyden 
vähentäminen), suuntaviiva 8 (ammattitaitoisen työvoiman kehittäminen, työn laadun ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen), suuntaviiva 9 (koulutusjärjestelmien tulosten 
parantaminen kaikilla tasoilla ja korkea-asteen koulutukseen osallistumisen lisääminen) ja 
suuntaviiva 10 (sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjuminen). Tässä 
mietinnössä tarkastellaan yhdennettyjen suuntaviivojen työllisyyspolitiikkaa käsittelevää osaa, 
mutta siinä otetaan huomioon myös talouspolitiikkaa käsittelevää osaa koskevat komission 
ehdotukset.

Keskustelu Eurooppa 2020 -strategian uusista työllisyyspolitiikan suuntaviivoista ajoittuu 
keskelle talouskriisiä, jonka syvälliset vaikutukset työmarkkinoihin näkyvät kiistatta vielä 
vuosien ajan. Kasvun elpymisestä on saatu rohkaisevia merkkejä, mutta talous on edelleen 
hauras useimmissa jäsenvaltioissa. Kriisin välittömät vaikutukset työttömyyteen eivät siksi 
ole vielä täysin paljastuneet. Onkin pyrittävä kaikin keinoin turvaamaan kestävä elpyminen ja 
lujittamaan Euroopan talouksien mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen sekä auttamaan 
ihmisiä työllistymään. Useimmilla jäsenvaltioilla on lisäksi elpymisen aikana ja sen 
jälkeenkin ratkaistavanaan pitkän aikavälin haasteita, kuten väestörakenteen muutos, 
globaalistuminen ja uuden teknologian – esimerkiksi vähähiilisen teknologian – käyttöönotto. 
Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että Euroopan työllisyysstrategiassa seuraavalle 
vuosikymmenelle käsitellään ja sovitetaan yhteen kriisistä johtuvia kiireellisiä haasteita sekä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteita.

Tässä yhteydessä esittelijä kannattaa yleisesti komission pyrkimystä rajoittaa suuntaviivojen 
lukumäärää. Esittelijä kuitenkin katsoo myös, että suuntaviivojen ja EU:n yhteisten 
tavoitteiden lukumäärän pienentämisen lisäksi on varmistettava niiden selkeys ja 
operatiivinen hyöty jäsenvaltioiden politiikan ohjauksessa.

Esittelijä katsoo sen vuoksi, että tiettyjä komission ehdotuksen osa-alueita on vielä harkittava 
ja selkiytettävä. Näitä ovat erityisesti seuraavat osa-alueet:

– Työllisyyspolitiikalla on talous-, sosiaali-, koulutus- ja muun politiikan ohella erittäin 
suuri merkitys tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin sekä Euroopan yhteiskuntien pitkän 
aikavälin haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi on varmistettava johdonmukaisuus 
jäsenvaltioiden eri aloilla – esimerkiksi talous-, työllisyys- ja sosiaaliasioissa –
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toteuttamien toimien välillä. Eurooppa 2020 -strategiassa ja jäsenvaltioiden 
uudistusohjelmissa tämä tarkoittaa vahvaa sitoutumista siihen, että kestävään 
talouskasvuun tehtävillä investoinneilla edistetään myös kestävien työpaikkojen luomista. 
Se tarkoittaa niin ikään, että täydentävyys ja johdonmukaisuus yhdennettyjen 
suuntaviivojen talous- ja työllisyyspolitiikkaa käsittelevien osien välillä on erittäin 
tärkeää.

– Esittelijä tukee ehdotuksia, joiden mukaan Euroopan naisten ja miesten työllisyysasteen 
nostamiseksi on toteutettava määrätietoisia toimia, mutta katsoo, että tavoite voidaan 
saavuttaa vain, jos jäsenvaltiot kiinnittävät erityistä huomiota nuorten, iäkkäiden ihmisten, 
vammaisten ja naisten liikkuvuuden ja työllisyyden edistämiseen.

– Joustoturvan periaatteiden asianmukainen soveltaminen, laadukas koulutus, elinikäinen 
oppiminen ja rakennetyöttömyyden torjuminen ovat samoin välttämättömiä, jotta voidaan 
saavuttaa yhteiset tavoitteet – myös työllisyyttä koskevat ja sosiaaliset tavoitteet – sekä 
varmistaa, että työnantajien saatavilla on ammattitaitoista ja pätevää työvoimaa.

– Tältä osin ja työmarkkinatilanteen vuoksi EU:n ja jäsenvaltioiden olisi Eurooppa 2020 
-strategian ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanossa otettava huomioon 
myös uusien työmuotojen ja epätyypillisten työsuhteiden kasvava määrä ja annettava tällä 
alalla asianmukaista lainsäädäntöä.

– Samalla, kun varmistetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, on lisättävä 
investointeja työpaikkojen luomiseen – jossa pk-yritykset ovat erittäin tärkeässä asemassa 
– ja yleensä työllisyyttä lisäävän kasvun edistämiseen.

– Esittelijä katsoo myös, että Lissabonin strategiasta saatujen kokemusten perusteella 
Eurooppa 2020 -strategiassa olisi pyrittävä parantamaan strategian ja sen 
täytäntöönpanovälineiden hallinnointia. Esimerkiksi työmarkkinaosapuolilla ja niiden 
vuoropuhelulla on tässä äärimmäisen suuri merkitys.

– Lopuksi esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että Eurooppa 2020 -strategia ja siihen liittyvät 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat voivat olla tehokkaita vain, jos samalla pyritään 
vähentämään jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä sosioekonomisia eroja. Tästä syystä on
edistettävä koheesiopolitiikan tavoitteita ja luotava yhteisvaikutuksia tämän politiikan ja 
muun alakohtaisen politiikan välillä. Kuluvan ohjelmakauden rakennerahastot ja 
koheesiorahastot sekä EU:n mahdolliset tulevat rahoitusvälineet ovat tässä keskeisellä 
sijalla.

Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritäänkin paitsi parantamaan tekstin selkeyttä ja 
johdonmukaisuutta myös ottamaan huomioon edellä luetellut seikat.


