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Tarkistus 1
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a ) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 157 artiklan mukaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
toteuttavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan miesten ja naisten tasa-
arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa 
kysymyksissä, mukaan lukien samasta tai 
samanarvoisesta työstä maksettavan 
saman palkan periaate.

Or. es

Tarkistus 2
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että 
unionin on torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistettävä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja suojelua 
sekä naisten ja miesten tasa-arvoa. 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 
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sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset. 

Or. es

Tarkistus 3
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
määrätään, että yhteisö pyrkii kaikessa 
toiminnassaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Lisäksi 10 artiklassa määrätään, että 
unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa 
torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
julistetaan, että eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle luonteenomaisia piirteitä 
ovat moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-
arvo.

Or. es
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Tarkistus 4
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 
kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 
strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 
oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 
perusteella keskityttiin enemmän kasvun 
tehostamiseen sekä uusien ja parempien 
työpaikkojen luomiseen.

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 
strategia perustui sen tunnustamiseen, että 
EU:n on ylläpidettävä tuottavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 
yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 
talous on vaikeuksissa ja muutosten 
kourissa, teknologia kehittyy ja väestö 
ikääntyy. Lissabonin strategia uudistettiin 
sen jälkeen, kun siitä oli vuonna 2005 tehty 
väliarviointi, jonka perusteella keskityttiin 
enemmän kasvun tehostamiseen sekä 
uusien ja parempien työpaikkojen 
luomiseen. Lissabonin strategialla ei 
lopulta saavutettu sille asetettuja 
tavoitteita.  Keskittyessään kilpailukykyyn, 
kulujen leikkaamiseen, hyvinvointivaltion 
purkamiseen, yhä joustavampiin 
työmarkkinoihin, markkinoiden yleiseen 
vapauttamiseen ja erityisesti 
rahamarkkinoiden sääntelyn 
purkamiseen strategia kärjisti epätasa-
arvoa tulon- ja varallisuudenjaossa, lisäsi 
köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä, 
matalapalkkatyötä ja epävarmoja 
työsuhteita. Nyt on korkea aika kehittää 
Euroopan unionin vaihtoehtoinen 
strategia kestävän kehityksen, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja täystyöllisyyden 
puolesta.

Or. en
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Tarkistus 5
Ilda Figueiredo

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. Komission 
on tässä yhteydessä tunnustettava, että 
tarvitaan muutoksia nykyiseen 
makrotalouspolitiikkaan (esimerkiksi 
vakaussopimus olisi kumottava ja 
yksityistäminen ja kaupan vapauttaminen 
pitäisi keskeyttää), jotta voidaan asettaa 
etusijalle turvattujen työpaikkojen 
luominen naisille, paremmat palkat, 
köyhyyden vähentäminen ja sosiaalisen 
osallisuuden ja edistyksen lisääminen. 
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 
korkealaatuisten työpaikkojen luomista
rajoittavat esteet.

Or. en

Tarkistus 6
Mariya Nedelcheva

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 

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

kilpailukykyä, vähennetään 
makrotaloudellista epätasapainoa ja 
parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta, 
ja niiden olisi tarkasteltava uudelleen 
tarvetta uudistaa eläkejärjestelmiään, 
jotta ne vastaisivat paremmin todellista 
väestörakennetta ja väestönkasvua 
koskevia lyhyt- ja pitkäaikaisia ennusteita. 
Finanssipoliittiset elvytystoimet olisi 
saatettava päätökseen, ja tämä olisi 
toteutettava koordinoidusti vakaus- ja 
kasvusopimuksen puitteissa.

Or. bg

Tarkistus 7
Ilda Figueiredo

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 parempi 
suorituskyky, jolla pyritään sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävään 
kehitykseen. Tätä silmällä pitäen 
komission olisi muutettava nykyisiä 
makrotaloudellisia puitteita, varmistettava 
julkiset ja yksityiset investoinnit sekä 
tuotannon lisääminen, asetettava 
etusijalle työllistäminen ja työolojen 
kohentaminen, erityisesti naisille, sekä 
kaikkia koskeva sosiaalinen kehitys ja 
huolehdittava, että talouden, työelämän ja 
yhteiskunnan uudistuksilla parannetaan 
ihmisten elämän laatua ja tarjotaan 
parempi tulevaisuus nuorille.

Or. en
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Tarkistus 8
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos jäsenvaltiot harkitsevat julkisten 
menojen leikkaamista, varsinkin 
terveydenhuollossa ja koulutuksessa, 
niiden olisi ensiksi harkittava tällaisten 
leikkausten vaikutuksia naisten 
työllisyyteen.

Or. en

Tarkistus 9
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään ”älykkääseen 
kasvuun” eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 
hyödyntää kaikkia tieto- ja 

(9) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
uudistukset, joilla pyritään ”älykkääseen 
kasvuun” eli osaamiseen ja innovointiin 
perustuvaan kasvuun. Uudistuksilla olisi 
pyrittävä parantamaan koulutuksen tasoa, 
vastustamaan seksistisiä stereotypioita, 
varmistamaan sen saatavuus kaikille ja 
vahvistamaan tutkimus- ja yritystoimintaa 
sekä edistämään koko unionin sisällä 
tapahtuvaa innovaatioiden ja osaamisen 
siirtämistä. Uudistuksilla olisi 
kannustettava yrittäjyyttä ja luovien 
ideoiden kehittämistä innovatiivisiksi 
tuotteiksi, palveluiksi ja prosesseiksi, jotka 
voivat lisätä kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja jotka auttavat 
vastaamaan tehokkaammin eurooppalaisiin 
ja maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tässä yhteydessä on olennaista 



AM\818788FI.doc 9/35 PE442.904v01-00

FI

viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

hyödyntää kaikkia tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Or. es

Tarkistus 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 
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.

(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 
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. Jäsenvaltioiden olisi 
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pyrittävä myös lisäämään 
työmahdollisuuksia naispuolisille 
työntekijöille maataloudessa 
varmistamalla yhtäläinen kohtelu muiden 
toimialojen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 11
Mariya Nedelcheva

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 
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 

(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 
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 ja taattava näin työmarkkinoiden 
tehokas toiminta siten, että määritetään ja 
toteutetaan sopivia toimenpiteitä, joilla 
estetään työmarkkinoiden ulkopuolelle 
jääminen, siten, että investoidaan 
menestyksellisiin siirtymisiin, osaamisen 
asianmukaiseen kehittämiseen, 
työpaikkojen laadun parantamiseen ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen, 
rakennetyöttömyyden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen torjuntaan samalla 
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sosiaaliturva ja aktiivinen osallistaminen 
köyhyyden vähentämiseksi.

varmistaen riittävän ja kestävän 
sosiaaliturvan ja aktiivisen osallistamisen 
köyhyyden vähentämiseksi. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole käytössä 
järjestelmiä, joilla yhdistetään työvoiman 
koulutus ja uudelleenkoulutus 
työmarkkinoiden tarpeisiin, niiden 
perustamista pitäisi rohkaista. 

Or. bg

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez

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 
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 

(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 
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, seksististen stereotypioiden 
vastustamiseen, työpaikkojen laadun 
parantamiseen ja työmarkkinoiden 
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työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva ja 
aktiivinen osallistaminen köyhyyden 
vähentämiseksi.

segmentoitumisen, rakennetyöttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen 
torjuntaan; samalla olisi varmistettava 
riittävä ja kestävä sosiaaliturva, tasa-
arvoiset mahdollisuudet ja aktiivinen 
osallistaminen köyhyyden vähentämiseksi.

Or. es

Tarkistus 13
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Työllisyysasteesta raportoidessaan 
jäsenvaltioiden olisi annettava selviä ja 
vertailtavissa olevia tietoja, jotka on 
eritelty sukupuolen mukaan ja joista 
ilmenee sellaisen työn todellinen osuus, 
joka takaa työntekijälle taloudellisen 
riippumattomuuden, osa-aikatyön osuus 
ja osa-aikatyöttömyyden osuus 
työvoimatilastoissa. 

Or. en

Tarkistus 14
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Työvoimaosuuden nostaminen ja 
rakennetyöttömyyden vähentäminen 

Työvoimaosuuden nostaminen ja 
rakennetyöttömyyden vähentäminen sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Or. en
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Tarkistus 15
Marije Cornelissen

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.

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 varmistamalla samalla 
yhtäläinen pääsy työmarkkinoille ja 
edistämällä naisten ja miesten tasa-
arvoista osallistumista.

Or. en
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Tarkistus 16
Antonyia Parvanova

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 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.

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 
työmarkkinoiden segmentoitumista 
toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 
työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 
laittomaan työntekoon. Ammatillista 
liikkuvuutta 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 naisten,
nuorten ja työttömyysuhan alla olevien 
työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 
pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 
yksilöllisiä palveluita. Jäsenvaltioiden 
olisi muutettava naisten työtapoja ja 
työolosuhteita, jotta heidän työmarkkina-
asemaansa voidaan parantaa ja voidaan 
varmistaa sosiaalinen suojelu ja muut 
naisille, myös itsenäisille 
ammatinharjoittajille, myönnetyt 
oikeudet.

Or. en
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Tarkistus 17
Antonyia Parvanova

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.

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, sosiaaliturvan ja 
työsuhteeseen perustuvan turvan ja 
etuuksien ulottamista naisille 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. Tasa-arvopolitiikan edistymisen 
turvaamiseksi jäsenvaltioiden pitäisi myös 
poistaa esteet uusien työntekijöiden ja 
naisten pääsyltä työmarkkinoille, tukea 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
työpaikkojen luomista, muun muassa 
vihreässä työllisyydessä, joka on myös 
ennakkoedellytys paremmin palkattujen, 
korkeaa ammattitaitoa vaativien ja 
palkitsevien työpaikkojen saamiseksi 
naisille, ja hoitoalalla, ja edistää sosiaalista 
innovointia.
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Or. en

Tarkistus 18
Marije Cornelissen

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.

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, ja poistettava 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
jarruttavat tekijät. Jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä työvoimaosuutta toteuttamalla 
politiikkoja, joilla edistetään aktiivista 
ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-
arvoa, tasa-arvoista palkkausta sekä 
nuorten, vammaisten, maahanmuuttajien ja 
muiden heikommassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla olisi pyrittävä 
erityisesti nuorten, vanhempien 
työntekijöiden ja naisten työllisyysasteen 
parantamiseen. Olisi ryhdyttävä aktiivisiin 
toimiin naisten osallistumisen 
lisäämiseksi tieteellisillä ja teknisillä 
aloilla ja heidän kannustamiseksi 
pysymään työssään ja heidän 
uranäkymiensä parantamiseksi. Työn ja 
yksityiselämän 
yhdistämismahdollisuuksien 
parantamiseksi naisille ja miehille 
jäsenvaltioiden olisi annettava 
työntekijöille oikeus tehdä osa-aikatyötä 
ja voida joustaa työajoissa ja työpaikoissa 
ja taattava työntekijöille kohtuuhintainen, 
joustava ja laadukas lasten päivähoito ja 
muiden huollettavien hoito sekä 
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asianmukainen äitiys- ja isyysloma sekä 
hoito- ja adoptiovapaa. 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.

Or. en

Tarkistus 19
Iratxe García Pérez

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 

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 on lisättävä taloudellisesti 
aktiivisessa iässä olevan väestön 
osallistumista työmarkkinoille
toteuttamalla politiikkoja, joilla edistetään 
aktiivista ikääntymistä ja sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Lisäksi on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tiettyihin heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin ja yhteisöihin, 
joilla on erityisiä vaikeuksia työllistyä, 
kuten esimerkiksi nuoret, vammaiset ja 
maahanmuuttajat.  Samaan tapaan on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti 
palkkatasa-arvoon työelämän ja tasa-
arvon laatuun liittyvänä tekijänä. Työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista 
edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 
voidaan tarjota kohtuuhintaisia 
hoitopalveluita ja organisoida työ 
innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 
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pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 
luomista, muun muassa vihreässä 
työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 
sosiaalista innovointia.

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. 

Or. es

Tarkistus 20
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Olisi toteutettava erityistoimia naisten, 
erityisesti vanhempien naisten, nuorten 
naisten, maahanmuuttajanaisten, 
vähemmistöä edustavien naisten, lesbojen, 
transsukupuolisten sekä vammaisten 
naisten pääsyä työmarkkinoille 
haittaavien esteiden poistamiseksi, 
mukaan lukien naiset, jotka taistelevat 
aktiivisesti kokemaansa syrjintää ja 
sosiaalista syrjäytymistä vastaan.

Or. en

Tarkistus 21
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvon kannalta naisilla 
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ja miehillä on oltava samat 
mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja 
edetä uralla. Tätä varten on muun 
muassa kehitettävä toimintalinjoja, joilla 
edistetään naisten ja miesten 
yhteisvastuuta yksityisellä alueella ja 
lastenhoitoasioissa, erityisesti ottamalla 
käyttöön isyyslomia, takaamalla 
kohtuuhintaiset laadukkaat 
päivähoitopalvelut 0–3-vuotiaille lapsille, 
varmistamalla esikouluopetus kaikille 3–
6-vuotiaille lapsille ja poistamalla 
kaikenlainen syrjintä työelämässä, kuten 
nykyiset sukupuolten palkkaerot.

Or. es

Tarkistus 22
Iratxe García Pérez

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietoisena naisten ja miesten 
työllisyysasteen eroista Euroopan 
unionissa 75 prosentin yleistavoitteen 
saavuttamiseksi on toteutettava 
erityistoimia, joilla saadaan suurempi 
määrä naisia työmarkkinoille.

Or. es

Tarkistus 23
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–
64-vuotiaiden naisten ja miesten 

EU:n yleistavoitteen mukaan 20–64-
vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
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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.

on nostettava 75 prosenttiin muun muassa 
lisäämällä nuorten, iäkkäämpien 
työntekijöiden ja matalan osaamistason 
työntekijöiden osallistumista sekä 
integroimalla maahanmuuttajat paremmin 
työvoimaan. Jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä 
varmistamaan, että ainakin 50 prosenttia 
naisten työpaikoista on taloudellisen 
riippumattomuuden turvaavia. 
Sukupuolten väliset palkkaerot pitäisi 
supistaa 0–5 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 24
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7a: Sukupuolten tasa-arvo
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä erityisillä 
sukupuolten tasa-arvotavoitteilla, naisten 
ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamisella ja 
erityistoimenpiteillä lisäämään naisten 
työllistymistä työpaikoissa, joissa 
noudatetaan täysin työntekijöiden 
oikeuksia, ja poistamaan sukupuolten 
palkkaeroja, syrjintää ja sukupuolten 
välisiä eroja työllisyysasteessa ja 
työttömyydessä. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
saavuttamaan (kokopäivätyötä vastaava) 
75 prosentin työllisyysaste naisille ja 
miehille vuoteen 2020 mennessä muun 
muassa
– lisäämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja, laadukkaita julkisia 
palveluita ja tukea perheille ja yksilöille;
– varmistamalla kohtuuhintaisten, 
joustavien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus ja erityisesti 
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päivähoitopalvelujen saatavuus luomalla 
edellytykset sille, että 50 prosentille 0–3-
vuotiaista lapsista ja 100 prosentille 3–6-
vuotiaista lapsista saadaan järjestettyä 
hoito, ja että muiden huollettavien 
henkilöiden hoidon saatavuutta 
parannetaan;
– ratkaisemalla epävarmojen työsuhteiden 
ongelman, koska se vaikuttaa selvästi 
useimmin naisiin;
– hyödyntämällä enemmän ja paremmin 
maahanmuuttajanaisten ja vähemmistöä 
edustavien naisten osaamista;
– tunnustamalla käsityöläisammateissa, 
kaupassa, maa- ja kalataloudessa ja 
pienissä perheyrityksissä työskentelevien 
puolisoiden ja avopuolisoiden (joista 
useimmat naisia) oikeudet sosiaaliturvan 
ja heidän tekemänsä työn alalla;
– parantamalla työoloja ja työn arvostusta 
aloilla, joissa naiset ovat erityisen 
vahvasti edustettuina (esimerkiksi 
hoitoalalla, kotitöissä ja tietyillä 
palvelualoilla);
Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
ponnistelujaan periaatteen "sama palkka 
samasta työstä" täysimääräiseksi 
noudattamiseksi ja pyrittävä supistamaan 
sukupuolten väliset palkkaerot 0–
5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Näitä tavoitteita tukee komission 
tarkistettu direktiivi 75/117/ETA, joka on 
nykyistä lainsäädäntöä tehokkaampi 
lainsäädäntöehdotus ja jossa säädetään 
toimista mahdollisissa 
samapalkkaisuusperiaatteen 
rikkomistapauksissa ja varmistetaan, että 
ne ovat varoittavia ja oikeasuhteisia 
(esimerkiksi kovemmat rangaistukset 
toistuvien rikkomusten tapauksessa).

Or. en
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Tarkistus 25
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 7 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 7 b: Sukupuolten tasa-arvo

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamisella ja 
erityistoimenpiteillä lisäämään naisten 
työllisyyttä, taloudellisesti 
riippumattomien naisten määrää ja 
poistamaan sukupuolten palkkaeroja. 
Työn ja yksityiselämän 
yhdistämismahdollisuuksien 
parantamiseksi naisille ja miehille 
jäsenvaltioiden olisi annettava 
työntekijöille oikeus tehdä osa-aikatyötä 
ja voida joustaa työajoissa ja työpaikoissa 
ja taattava työntekijöille kohtuuhintainen, 
joustava ja laadukas lasten päivähoito ja 
muiden huollettavien hoito sekä 
asianmukainen äitiys- ja isyysloma sekä 
hoito- ja adoptiovapaa. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä naisten 
taloudellista riippumattomuutta muun 
muassa varmistamalla kohtuulliset palkat, 
riittävän sosiaaliturvan saaminen ja 
tyydyttävät työolot kaikentyyppisissä 
työsuhteissa. Olisi toteutettava 
erityistoimia naisten, erityisesti 
vanhempien naisten, nuorten naisten, 
maahanmuuttajanaisten, vähemmistöä 
edustavien naisten, lesbojen, 
transsukupuolisten sekä vammaisten 
naisten pääsyä työmarkkinoille 
haittaavien esteiden poistamiseksi, 
mukaan lukien naiset, jotka taistelevat 
aktiivisesti kokemaansa syrjintää ja 
sosiaalista syrjäytymistä vastaan.
Jäsenvaltioiden on supistettava 
sukupuolten palkkaeroja takaamalla 
sama palkka samasta työstä, vähennettävä 
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työmarkkinoiden sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä ammatin, alan ja aseman 
mukaan muun muassa parantamalla 
perinteisesti naisvaltaisten alojen työoloja 
ja arvostusta sekä työn ja yksityiselämän 
yhdistämismahdollisuuksia miesvaltaisilla 
aloilla. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti kannustettava naisten 
suurempaa osallistumista tieteellisillä ja 
teknisillä aloilla, parannettava naisten 
uranäkymiä näillä aloilla ja 
varmistettava, että naispuolisilla 
työntekijöillä on yhtäläinen pääsy 
koulutukseen ja erityisesti että heidät 
otetaan mukaan ”vihreiden työpaikkojen” 
koulutusmahdollisuuksiin.
Köyhyyden torjunnassa jäsenvaltioiden 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin naisryhmiin, kuten 
yksinhuoltajiin, nuoriin äiteihin, 
naimattomiin naisiin, joilla ei ole 
työkokemusta, iäkkäisiin naisiin ja 
maahanmuuttajanaisiin, sillä monet 
heistä eivät pysty tai eivät vielä pysty 
parantamaan tilannettaan 
hankkiutumalla työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

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, 

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, 
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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.

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 varmistamalla samalla 
yhtäläinen pääsy työmarkkinoille ja 
edistämällä naisten ja miesten tasa-
arvoista osallistumista.

Or. en

Tarkistus 27
Antonyia Parvanova

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 

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 lisääntyneistä 
mahdollisuuksista naisille uusien 
teknologioiden alalla, edistetään naisten 
osallistumista pk-yrityksissä ja arvioidaan 
paremmin sitä, mistä taidoista on jatkossa 
kysyntää. Investointeja inhimillisten 
resurssien kehittämiseen, taitojen 
lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
osallistumiseen olisi edistettävä valtion, 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 28
Marije Cornelissen

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 

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 kiinnittämällä erityistä huomiota 
sukupuolten tasa-arvoiseen 
osallistumiseen. Jotta voidaan tukea nuoria 
ja erityisesti sellaisia nuoria, joilla ei ole 
työtä tai koulutuspaikkaa, jäsenvaltioiden 
olisi laadittava yhteistyössä 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 29
Iratxe García Pérez

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 tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
ja parannettava koulutukseen pääsyä, 
tehostettava koulutusta ja sellaista 
ammatinvalinnanohjausta, jossa pyritään 
eroon seksistisistä stereotypioista, jotka 
johtavat työmarkkinoiden eriytymiseen 
sukupuolen mukaan ja 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 
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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.

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.

Or. es

Tarkistus 30
Antonyia Parvanova

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 9 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Jotta varmistetaan sukupuolten tasa-
arvon periaatteiden sisällyttäminen 
koulutusohjelmiin takaamalla laadukas 
koulutus 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 
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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 
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.

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 
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. en

Tarkistus 31
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 9 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi 
kaikille ja oppimistulosten parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi investoitava 
tehokkaasti koulutusjärjestelmiin, joiden 
tavoitteena on erityisesti parantaa 
työntekijöiden taitoja EU:ssa. Siten he 



AM\818788FI.doc 29/35 PE442.904v01-00

FI

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 
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.

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 ja sen olisi osaltaan 
vähennettävä työmarkkinoiden 
sukupuoleen perustuvaa eriytymistä 
ammatin, alan ja aseman mukaan. 
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 
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. en
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Tarkistus 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 
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, 

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 
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, 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi.

iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat, ja on 
kiinnitettävä erityishuomiota terrorismin, 
ihmiskaupan, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja perheväkivallan 
naisuhreihin. Jäsenvaltioiden olisi myös 
aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta ja 
sosiaalisia innovaatioita kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien tueksi.

Or. en

Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

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 
yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 
Näin ihmisille voidaan tarjota 
mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 
suojella heitä syrjäytymiseltä. 
Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
moniulotteisen luonteen vuoksi
jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
laajentamaan työllistymismahdollisuuksia 
kaikille, ja näissä toimissa olisi 
hyödynnettävä Euroopan sosiaalirahastoa. 
Myös tasapuolisten mahdollisuuksien 
takaamiseen ja naisten tasa-arvoiseen 
osallistumiseen työmarkkinoilla 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 ja 
sisällytettävä niihin sukupuolinäkökulma, 
jotta voidaan suojella riskiryhmiä ja 
varmistaa niihin kuuluvien pääsy 
työmarkkinoille. Jotta voidaan torjua 
sosiaalista syrjäytymistä, voimaannuttaa 
ihmisiä ja edistää osallistumista 
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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.

työmarkkinoille, olisi vahvistettava 
sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä
oppimista ja aktiivisia 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 
sukupuolten tasa-arvoon liittyen. 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 ja samalla 
toteutettava sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa talous- ja 
sosiaalipolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 34
Marije Cornelissen

Ehdotus päätökseksi
Liite – suuntaviiva 10 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 
vähentämiseksi olisi keskityttävä 
edistämään täysipainoista osallistumista 
yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 
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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 
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.

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 
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 jokaiselle 
ihmiselle, 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.

Or. en
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Tarkistus 35
Iratxe García Pérez

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 
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, 

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 
kiinnittäen erityishuomiota naisiin 
köyhyyden naisistumisen takia. Jotta 
voidaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, 
voimaannuttaa ihmisiä ja edistää 
osallistumista työmarkkinoille, olisi 
vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 
elinikäistä oppimista ja aktiivisia 
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. 
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iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 
maahanmuuttajat ja asunnottomat. 
Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 
edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 
innovaatioita kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien tueksi. 

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.
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