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Tarkistus 1
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon komission 14. 
joulukuuta 2007 antaman tiedonannon 
"Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin 
edistäminen kestävien ja korkealaatuisten 
julkisten palvelujen varmistamiseksi 
Euroopassa" (KOM(2007)799),

Or. fr

Tarkistus 2
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon rakennusten 
energiatehokkuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(uudelleenlaadittu toisinto),

Or. en

Tarkistus 3
Yannick Jadot in name of the Greens/Efa Group

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 22. ja 23. marraskuuta 
2007 annetut neuvoston päätelmät 
tieteellisestä tiedosta digitaaliaikana: 
tiedon saatavuus, levittäminen ja 
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säilyttäminen,

Or. fr

Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että talous- ja 
rahoituskriisistä oli vakavia seurauksia 
jäsenvaltioiden talousarvioille,

Or. en

Tarkistus 5
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että väestökehitystä 
koskevaan vihreään kirjaan (KOM 
(2005)94) sisältyvistä tiedoista käy ilmi, 
että EU:lta puuttuu vuoteen 2030 
mennessä 20,8 miljoonaa (6,8 prosenttia) 
henkeä työvoimaa ja että yli 60-vuotiaiden 
määrä kasvaa nykyisin kaksi kertaa niin 
nopeasti kuin ennen vuotta 2007, ts. noin 
kahdella miljoonalla vuosittain, kun se 
aikaisemmin kasvoi miljoonalla 
vuosittain,

Or. en
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Tarkistus 6
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n uudessa kestävässä 
taloudessa on huolehdittava sellaisen
tasapainoisen taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen toteutumisesta, jossa otetaan 
huomioon eri jäsenvaltioiden 
ominaispiirteet, niiden teollisuuden 
kehityksen taso, karttunut tietämys ja 
työntekijöiden oikeudet huomioon 
ottavien työpaikkojen varmistaminen sekä 
ympäristön suojelu;

1. katsoo, että EU:n uudessa kestävässä 
taloudessa on huolehdittava tasapainoisen 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
toteutumisesta; kehottaa harjoittamaan 
kunnianhimoista ja kestävää 
teollisuuspolitiikkaa, jossa painotetaan 
resurssien tehokasta käyttöä; korostaa, 
että vihreässä taloudessa on tarjottava 
mahdollisuuksia kunnollisiin, hyvin 
palkattuihin töihin ja painotettava 
ympäristön suojelua;

Or. en

Tarkistus 7
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nykyiset talouskriisit, 
maailmanlaajuiset energiakriisit, 
ilmastonmuutokseen mukautuminen, 
maailman väestön kasvusta johtuva 
metallien ja mineraalien kasvava kysyntä 
sekä kulutuksen lisääntyminen nousevan 
talouden maissa edellyttää pikaisia toimia 
siirtymiseksi vähähiiliseen ja 
luonnonvaroja tehokkaasti käyttävään 
talouteen; katsoo, että kun lyhyellä 
aikavälillä olisi painotettava energian 
säästämistä nykyisen tekniikan avulla, 
keskipitkän aikavälin strategialla olisi 
pyrittävä minimoimaan runsashiilisten 
materiaalien käyttö energialähteenä, ja 
että pitkällä aikavälillä tarvitaan 
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radikaalia ekoinnovointia, jotta voidaan 
kehittää kokonaan uusia järjestelmiä 
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen 
siten, että käytetään vain hyvin vähän 
luonnonvaroja;

Or. en

Tarkistus 8
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että on tärkeää ryhtyä 
harjoittamaan kunnianhimoista, 
uskottavaa, ennakoitavissa olevaa ja 
vakaata politiikkaa erityisesti energia- ja 
ilmastokysymyksissä, jotta yritykset voivat 
investoida ja hyödyntää kaikki 
mahdollisuudet työpaikkojen luomiseen 
uudessa kestävässä taloudessa; painottaa 
siksi, että on tärkeää tehdä 
energiankulutuksen vähentämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevasta EU:n tavoitteesta sitova, ja 
toistaa tukevansa neuvoston sitoumusta 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä;

Or. fr

Tarkistus 9
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo kuitenkin, että on jäänyt 
huomaamatta, että EU:n jäsenvaltioilla 
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on monia yhteisiä haasteita, joihin 
voidaan vastata vain yhteisillä toimilla;

Or. da

Tarkistus 10
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että EU:lta puuttuu 
johdonmukainen strategia, johon sisältyy 
ekoinnovointi, ja katsoo, että EU:n 
nykyisissä ympäristösäädöksissä 
painotetaan pikemminkin saastumisen 
vähentämistä kuin resurssien tehokasta 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 11
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään levittämään laajemmalle 
luonnonvaroja säästävää talousmallia 
myöntämällä kohdennetummin varoja 
tähän tarkoitukseen EU:n talousarviossa; 
katsoo, että yksi vaihtoehto, jota olisi 
harkittava yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksen kyseessä ollessa, olisi suorista 
tuista luopuminen, niin että voitaisiin 
maksaa tähänastista suurempia tukia, 
jotka voitaisiin suunnata maaseudun 
kehittämiseen ja ympäristön kannalta 
kehittävän maatalouden kehittämiseen; 
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katsoo myös, että on tärkeää arvioida 
kriittisesti alueellisen kehittämisen 
rahoitusta, niin että voidaan rahoittaa 
ekoinnovointiin liittyviä aloitteita; toteaa, 
että rakennerahastojen, seitsemännen 
puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman välillä olisi 
oltava enemmän vuorovaikutusta;

Or. et

Tarkistus 12
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että uuden kestävän talouden 
mukaisten laadukkaiden 
työllistymismahdollisuuksien luominen 
edellyttää innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä yhteiskuntamme suurimpiin 
ongelmiin, kuten työttömyyteen ja 
köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, väestön 
ikääntymiseen ja resurssien 
niukkenemiseen;

2. painottaa, että uuden kestävän talouden 
mukaisten laadukkaiden 
työllistymismahdollisuuksien luominen 
edellyttää innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä yhteiskuntamme suurimpiin 
ongelmiin, kuten työttömyyteen ja 
köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, väestön 
ikääntymiseen ja resurssien 
niukkenemiseen; painottaa avoimeen 
innovointiin ja yrityskeskittymiin 
perustuvan teollisuus- ja 
tutkimuspolitiikan merkitystä julkisen ja 
yksityisen sektorin taloudellisten 
toimijoiden tietämyksen yhteiseen 
hyödyntämiseen kannustamiseksi ja 
innovoinnin edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 13
Yannick Jadot and Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että uuden kestävän talouden 
mukaisten laadukkaiden 
työllistymismahdollisuuksien luominen 
edellyttää innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä yhteiskuntamme suurimpiin 
ongelmiin, kuten työttömyyteen ja 
köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, väestön 
ikääntymiseen ja resurssien 
niukkenemiseen;

2. painottaa, että uuden kestävän talouden 
mukaisten laadukkaiden 
työllistymismahdollisuuksien luominen 
edellyttää innovatiivisten ratkaisujen 
löytämistä yhteiskuntamme suurimpiin 
ongelmiin, kuten työttömyyteen ja 
köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, väestön 
ikääntymiseen ja resurssien 
niukkenemiseen; panee tässä yhteydessä 
merkille ekoinnovoinnin suuren 
merkityksen;

Or. en

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään kaksitahoiseen tavoitteeseen, 
ts. sekä torjumaan ilmastonmuutoksen 
että luomaan työpaikkoja ja edistämään 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään edistymään rahoitusvälineiden 
uudistamisessa sekä tekemään niistä 
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ympäristöystävällisempiä ja pitemmälle 
aikavälille suuntautuneita, koska tämä 
lisäisi yksityisiä investointeja ja loisi 
enemmän ja parempia työpaikkoja 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 16
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. painottaa, että rahoitusmekanismien 
ja -välineiden järkevä käyttö sekä yleinen 
poliittinen ohjaus voivat auttaa saamaan 
merkittävää lisärahoitusta yksityiseltä 
sektorilta investointien tukemiseksi ja 
uusien työpaikkojen luomiseksi;

Or. en

Tarkistus 17
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda 
uusi yhteisön kehys asianmukaisine ja 
riittävine talousarvioineen julkisen sektorin
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse 
energiatehokkuudesta, uusista 
energialähteistä, uusista 

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda 
yhteisön kehys tutkimukselle ja 
kehitykselle asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen; kehottaa siksi komissiota 
esittämään ajoissa ehdotuksen 
kunnianhimoiseksi kahdeksanneksi 
puiteohjelmaksi; painottaa julkisen 
tutkimuksen merkitystä, erityisesti kun on 
kyse energiatehokkuudesta,
energiainfrastruktuurista, uusista 
energialähteistä, uusista 
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tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja;

tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta, jolloin luodaan
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja; painottaa myös, että on 
tärkeää varmistaa mikroyritysten ja pk-
yritysten osallistuminen;

Or. da

Tarkistus 18
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse uusista 
energialähteistä, uusista 
tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja;

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse uusista 
energialähteistä, uusista 
tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja; muistuttaa, että on 
saavutettava tavoite 3 prosentin 
investoinnista tutkimukseen ja 
kehitykseen, koska se on välttämätöntä 
työllisyyttä ja kasvua edistävän EU 2020 
-strategian täytäntöönpanon kannalta ja 
koska se voi osaltaan auttaa pitämään 
korkeasti koulutetut työntekijät EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 19
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse 
energiatehokkuudesta, uusista 
energialähteistä, uusista 
tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja;

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse 
energiatehokkuudesta, uusista 
energialähteistä ja vähähiilisistä
tuotantoprosesseista ja erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden käytöstä tai 
resurssien kierrätyksestä tai niiden 
järkevästä käytöstä – ja jotka luovat 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja;

Or. el

Tarkistus 20
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse 
energiatehokkuudesta, uusista 

3. katsoo, että on erittäin tärkeää luoda uusi 
yhteisön kehys asianmukaisine ja riittävine 
talousarvioineen julkisen sektorin 
tutkimuksen rahoittamista varten ja 
varmistaa, että tutkimustulokset saatetaan 
yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella 
tavalla sellaisten mikro- ja pk-yritysten 
käyttöön, jotka toimivat innovaatioiden 
alalla – olipa sitten kyse 
energiatehokkuudesta, uusista 
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energialähteistä, uusista 
tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia
työpaikkoja;

energialähteistä, uusista 
tuotantoprosesseista tai resurssien 
kierrätyksestä tai niiden käytön 
tehostamisesta – ja jotka luovat 
kunnollisia, hyvin palkattuja työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 21
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että pk-yritykset ovat 
avainasemassa kestävän talouden 
kehittämisessä; pitää valitettavana, että 
niiden voi olla vaikeaa ennakoida 
talouden uusia suuntauksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan pk-
yrityksiä tunnistamaan kestävään 
talouteen liittyvät mahdollisesti kehittyvät 
alat, erityisesti kun on kyse uusiutuvasta 
energiasta ja energiansäästöstä;

Or. fr

Tarkistus 22
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että tarvittavaa talouskasvua 
ja siitä seuraavaa työllisyyden 
paranemista innovaatioperusteisessa 
taloudessa ei saavuteta, jos eurooppalaiset 
tutkijat ja yritykset eivät kykene 
muuntamaan tutkimustuloksiaan 
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kaupallisiksi tuotteiksi; viittaa komission 
innovaatiotulostauluun, jonka mukaan 
innovaatiokuilu Yhdysvaltoihin 
verrattuna on 30 prosenttia ja Japaniin 
40 prosenttia;

Or. da

Tarkistus 23
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että kaikki Euroopan maat 
perivät ympäristöveroja, mutta että ne 
ovat vain 2,6 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta; toteaa lisäksi, että 
ympäristöverotulot ovat pääasiallisesti 
peräisin energian verotuksesta; ehdottaa, 
että komissio harkitsee veropohjan 
asteittaista laajentamista siten, että siihen 
sisällytetään rakennusmateriaaleissa 
käytettävät mineraalit, metallit, teolliset 
mineraalit ja muut fossiiliset polttoaineet 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
Ruotsissa, Italiassa ja Tšekin tasavallassa 
jo laajalti sovelletun käytännön 
mukaisesti;

Or. et

Tarkistus 24
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tietää, että EU:n, jäsenvaltioiden ja 
eri alueiden rahoitusjärjestelmät eivät 
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edelleenkään ole hyvin koordinoituja, ja 
painottaa siksi, että ohjelmia ja tukea on 
koordinoitava paremmin monella tasolla, 
jotta voidaan lisätä niiden yhteisten 
poliittisten toimien yhteisvaikutuksia, 
jotka toteutetaan rakennerahastojen, 
maatalous- ja 
maaseudunkehittämisrahastojen, 
tutkimuksen puiteohjelman sekä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (CIP) avulla, jotta 
EU 2020 -strategian tavoitteet 
saavutetaan;

Or. en

Tarkistus 25
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä eurooppalaisen 
"Progress-mikrorahoitusjärjestelyn" 
luomista, joka tarjoaa henkilöille, jotka 
ovat menettäneet työpaikkansa tai ovat 
vaarassa menettää sen, mahdollisuuden 
saada helpommin mikroluottoa, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kansalaisille 
tiedotetaan asianmukaisesti ja nopeasti, 
miten he voivat käyttää tätä järjestelyä;

Or. en

Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa ja laatimaan keskipitkän ja pitkän 
aikavälin ennusteita työmarkkinoilla 
tarvittavista taidoista sekä kannustamaan 
yliopistojen ja liike-elämän välisiin 
kumppanuuksiin edistääkseen nuorten 
ihmisten siirtymistä työmarkkinoille ja 
auttaakseen tietoon perustuvan 
yhteiskunnan luomista ja sovelletun 
tutkimuksen kehittämistä ja tarjotakseen 
vastavalmistuneille paremmat 
mahdollisuudet työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 27
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. painottaa tässä yhteydessä julkis-
yksityistä tutkimusyhteistyötä keskeisenä 
välineenä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteen, jonka mukaan 3 prosenttia 
bruttokansantuotteesta käytetään 
tutkimukseen ja kehitykseen, 
saavuttamisessa sekä sen 
varmistamisessa, että tutkimus tuottaa 
lisäarvoa EU:n taloudelle;

Or. da

Tarkistus 28
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota kehittämään 
vähän resursseja käyttävien 
teollisuudenalojen eurooppalaisen 
teknologiayhteisön, jonka tavoitteena on 
vähentää resurssien käyttöä 
tuotantoprosesseissa ja kehittää uusia 
markkinoita Euroopan 
tuotantoteollisuudelle;

Or. en

Tarkistus 29
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. pitää erittäin valitettavana komission 
päätöstä lykätä yhteisön patenttia 
koskevaa ehdotusta ja kehottaa 
jäsenvaltioita painokkaasti osoittamaan 
tarvittavaa poliittista tahtoa; toteaa, että 
patentin saaminen on EU:ssa kymmenen 
kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa;

Or. da

Tarkistus 30
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota perustamaan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
perustetun menestyksekkään Carbon 
Trust -organisaation esimerkin mukaisesti 
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eurooppalaisen ekoyrittäjyyden 
erityisrahaston, josta tuetaan uusien 
yritysten harjoittamaa systeemi-
innovointia;

Or. en

Tarkistus 31
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 
avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja;

4. toteaa, että siirtyminen uuteen 
kestävään talouteen on monitahoinen 
ilmiö, joka edellyttää, että kiinnitetään
erityistä huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä, ja luotava 
tukimekanismeja sellaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan kunnollisia, hyväpalkkaisia
työpaikkoja ja joiden avulla on mahdollista 
vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja 
alueellisia eroja;

Or. en

Tarkistus 32
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä 
(maailmanlaajuisen talouden 
rakennemuutosten vuoksi), ja luotava 
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yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia 
ja joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 
avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja;

mekanismeja, joilla helpotetaan 
siirtymistä innovaatioperusteisempaan 
talouteen, joilla luodaan työntekijöiden 
oikeudet huomioon ottavia työpaikkoja ja 
joiden avulla on mahdollista vähentää 
sosiaalista epätasa-arvoa ja alueellisia 
eroja;

Or. da

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 
avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja;

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja ryhdyttävä myöntämään asianmukaista 
taloudellista tukea ja luotava mekanismeja
sellaisten kokonaisvaltaisten 
kehitystoimien toteuttamiseksi, jotka ovat 
innovatiivisia ja joilla luodaan 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
työpaikkoja ja joiden avulla on mahdollista 
vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja 
alueellisia eroja, ja tehtävä tämä 
tukemalla vaihtoehtoisia vihreitä 
teollisuudenaloja, uusiutuvaa energiaa ja 
matkailua;

Or. en
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Tarkistus 34
Yannick Jadot and Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 
avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja;

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 
avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja; pitää 
kumppanuutta ammattiliittojen kanssa 
tärkeänä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 35
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kehitystoimien 
toteuttamiseksi, jotka ovat innovatiivisia ja 
joilla luodaan työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavia työpaikkoja ja joiden 

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alueisiin, jotka kärsivät 
teollisuuden vähenemisestä (kriisin 
koettelemien teollisuusalojen 
keskittymisen tai monikansallisten 
yritysten toiminnan lopettamisen vuoksi), 
ja luotava tukimekanismeja sellaisten 
kokonaisvaltaisten kestävien 
kehitystoimien toteuttamiseksi, jotka ovat 
innovatiivisia ja joilla luodaan 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavia 
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avulla on mahdollista vähentää sosiaalista 
epätasa-arvoa ja alueellisia eroja;

työpaikkoja ja joiden avulla on mahdollista 
vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja 
alueellisia eroja;

Or. fr

Tarkistus 36
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että väestökehitykseen liittyvät 
haasteet edellyttävät laajempaa strategiaa, 
jossa yhdistetään työpaikkojen luominen 
Euroopan työmarkkinoiden uusiin ja 
tuleviin haasteisiin vastaamiseen; toteaa, 
että siksi on edelleen lisättävä EU:n 
työntekijöiden liikkuvuutta, mukaan 
lukien tutkijat ja muut ammattitaitoiset 
henkilöt, niin että saadaan luotua 
Eurooppa, jossa EU:n sisämarkkinoilla ei 
ole liikkuvuuden esteitä;

Or. en

Tarkistus 37
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toistaa, että jäsenvaltioiden on 
epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi 
EU:n sisämarkkinoilla annettava etusija 
unionin kansalaisille ja että ne voivat 
antaa etusijan kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka hakevat korkeaa 
pätevyyttä vaativa työtä kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulon ja 
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oleskelun edellytyksistä korkeaa 
pätevyyttä vaativaa työtä varten 
25. toukokuuta 2009 annetun direktiivin 
2009/50/EY mukaisesti; painottaa, että on 
tärkeää hylätä EU:n sinistä korttia 
koskevat hakemukset, kun on kyse 
työmarkkina-aloista, joille muista 
jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden 
pääsy on rajoitettua siirtymäkauden 
järjestelyjen perusteella;

Or. en

Tarkistus 38
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota pyytämään 
jäsenvaltioita tarkistamaan 
työmarkkinoille pääsyä koskevia 
siirtymäsäännöksiään työllisyyden yllä 
pitämiseksi EU:ssa maailmanlaajuisen 
talouskriisin aikana;

Or. en

Tarkistus 39
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja 
vauhdittaa työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomista;

5. toteaa, että energiatehokkuus ja 
resurssien tehokas käyttö ovat ratkaiseva 
kilpailuetu tulevaisuudessa; korostaa, että 
energiatehokkuuteen panostamisella 
voidaan edistää teollisuuden 
monipuolistumista ja vauhdittaa 
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työntekijöiden oikeudet huomioon ottavien 
työpaikkojen luomista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
energiastrategioita määritellessään 
suosimaan työvoimavaltaisia aloja;

Or. fr

Tarkistus 40
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja 
vauhdittaa työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomista;

5. korostaa, että toimista, joilla autetaan 
edistämään energiatehokkuutta, on 
monenlaista yhteiskunnallista hyötyä, 
koska niillä luodaan kilpailukykyisiä 
työpaikkoja, joissa otetaan huomioon 
työntekijöiden oikeudet, autetaan 
sosiaalisesti heikossa asemassa olevia 
henkilöitä parantamalla heidän 
elämänlaatuaan ja edistetään 
merkittävästi sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. el

Tarkistus 41
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja 
vauhdittaa työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomista;

5. painottaa työpaikkojen luomisen 
merkitystä keinona nykyisestä 
talouskriisistä selviytymiseen; korostaa, 
että energiatehokkuuteen panostamisella 
voidaan edistää teollisuuden 
monipuolistumista ja vauhdittaa 



PE441.372v01-00 24/33 AM\816987FI.doc

FI

työntekijöiden oikeudet huomioon ottavien 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 42
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja 
vauhdittaa työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomista;

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja että sillä 
voidaan sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä että luoda 
työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja 
vauhdittaa työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomista;

5. korostaa, että energiatehokkuuteen 
panostamisella voidaan edistää 
teollisuuden monipuolistumista ja luoda yli 
2 miljoonaa uutta, työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavaa työpaikkaa ja että sillä 
edistetään kestävää talouskasvua EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 44
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja;

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja; korostaa, että on tärkeää 
tehostaa yrityksissä käytävää 
vuoropuhelua, jotta yritykset, erityisesti 
yritykset, joiden toiminta perustuu 
fossiilisiin polttoaineisiin, voivat 
ennakoida, minkälaisia sosiaalisia 
uudistuksia tarvitaan uuteen kestävään 
talouteen mukautumiseksi; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia takaamaan 
tällaisen vuoropuhelun käymisen, jotta 
siirtyminen ekologiseen talouteen 
tapahtuu oikeudenmukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 45
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja;

6. katsoo, että siirtyminen uuteen 
kestävään talouteen ja yritysten tai 
tuotantoalojen tuotantoprosessien 
muutokset edellyttävät asianmukaista 
ammatillista koulutusta ja
koulutusohjelmia, mikä myös synnyttää 
uusia työpaikkoja; vaatii komissiota ja 
neuvostoa pyrkimään kuromaan umpeen 
käytettävissä olevien työntekijöiden 
taitojen ja uusien kestävien toimialojen 
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tarpeiden välillä jo olevan kuilun;

Or. en

Tarkistus 46
Yannick Jadot and Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja;

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja; tunnustaa nuorten 
erityistilanteen ja heille tarkoitetun 
ammatillisen koulutuksen merkityksen;

Or. en

Tarkistus 47
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista, mikä myös synnyttää uusia 
työpaikkoja;

6. katsoo, että yritysten tai tuotantoalojen 
tuotantoprosessien muutokset edellyttävät 
uuteen teknologiaan mukautettua
työntekijöiden ammatillista ja elinikäistä 
kouluttamista ja elinikäisen oppimisen 
kurssien järjestämistä yli 50-vuotiaille, 
jotka ovat heikommassa asemassa ja joilla 
on suurempi riski joutua syrjäytetyiksi 
työmarkkinoilta; toteaa, että myös
tällainen koulutus synnyttää uusia 
työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 48
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
keskinäistä yhteistyötä laittoman työn 
torjunnassa, koska harmaa talous on 
ongelma kaikkialla Euroopassa; katsoo, 
että laittoman työnteon vastaisia toimia 
olisi tehostettava sekä jäsenvaltioiden että 
EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 49
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota laatimaan 
työllisyyttä koskevat suuntaviivat, joilla 
aktiivisesti edistetään alle 25-vuotiaiden ja 
yli 50-vuotiaiden työntekijöiden 
työllisyyttä ja otetaan asianmukaisesti 
huomioon nuorten ja ikääntyvien 
henkilöiden kohtaamat erityiset ongelmat;

Or. en

Tarkistus 50
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että on kannustettava 
työnantajia, jotka tarjoavat vähän 
koulutusta tai ei lainkaan koulutusta 
saaneille henkilöille (romanit mukaan 
lukien) ammatillista koulutusta ja 
tilaisuuden hankkia käytännön 
kokemusta suoraan työpaikalla;

Or. en

Tarkistus 51
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo, että digitaalisen lukutaidon ja 
osaamisen olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n politiikoissa, ja korostaa, että 
kaikille EU:n kansalaisille olisi annettava 
mahdollisuus hankkia tarvittava 
digitaalinen lukutaito ja että heitä olisi 
kannustettava siihen, jotta vähennetään 
sosiaalisen integroitumisen esteitä ja 
valmistetaan heitä työhön pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 52
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. painottaa, että on tärkeää tukea 
nuorten harjoittelupaikkoja sellaisilla 
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talouden aloilla, joilla on hyvät 
tulevaisuudennäkymät, koska harjoittelu 
on merkityksellinen vaihe siirryttäessä 
koulutuksesta työelämään;

Or. en

Tarkistus 53
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. korostaa ammatillisen koulutuksen 
merkitystä, koska sen avulla voi hankkia 
ne taidot, tiedot ja osaamisen, joita 
työmarkkinoilla tarvitaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
ammatillisen koulutuksen tarjontaa koko 
EU:ssa avoimuuden lisäämiseksi ja 
tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamisen 
tehostamiseksi ja niiden laadun 
parantamiseksi sekä opiskelijoiden ja 
työntekijöiden liikkuvuuden 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 54
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa julkisen sektorin merkitystä 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavien 
työpaikkojen luonnissa erityisesti energian, 
infrastruktuurien ja laitteiden 
rakentamisen, liikenteen ja viestinnän 
aloilla.

7. korostaa julkisen sektorin merkitystä 
työntekijöiden oikeudet huomioon ottavien 
työpaikkojen luonnissa erityisesti energian, 
infrastruktuurien ja laitteiden 
rakentamisen, liikenteen ja viestinnän 
aloilla; kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita edistämään erityisesti 
esikaupallisissa julkisissa hankinnoissa 
ympäristö- ja sosiaalinormien ja eettisten 
normien sekä paikallista sisältöä 
koskevien lausekkeiden sisällyttämistä 
sopimuksiin ja suosimaan kestävässä ja 
solidaarisessa taloudessa toimivia 
yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä.

Or. fr

Tarkistus 55
Ivari Padar

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa julkisen sektorin merkitystä 
työntekijöiden oikeudet huomioon 
ottavien työpaikkojen luonnissa erityisesti 
energian, infrastruktuurien ja laitteiden 
rakentamisen, liikenteen ja viestinnän 
aloilla.

7. korostaa julkisen sektorin merkitystä 
esimerkin näyttäjänä, edistyksellisten 
hankintanormien hyväksyjänä, 
kannustajana ja tiedottajana erityisesti 
energian, infrastruktuurien ja laitteiden 
rakentamisen, liikenteen ja viestinnän 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 56
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. painottaa myös yksityisten 
investointien merkitystä; korostaa, että 
rahoitustarpeet voidaan täyttää vain 
yksityisillä investoinneilla; toteaa, että 
yksityisten yritysten investoinneissa 
tutkimukseen ja kehitykseen on suuria 
eroja, sillä tieto- ja viestintäteknologian ja 
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lääketeollisuuden investoinnit ovat 5–
7 prosenttia voitosta kun taas 
energiayhtiöiden vain noin 1 prosentti; 
kehottaa EU:ta luomaan asianmukaiset 
edellytykset yritysten kannustamiseksi 
tekemään investointeja;

Or. da

Tarkistus 57
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa uudelleen komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
jälleenrakennusrahastosta saatuja hyviä 
kokemuksia ja laatimaan uuden, 
pilottihankkeita sisältävän 
yhteisöaloitteen uuteen, kestävään 
talouteen siirtymistä varten;

Or. en

Tarkistus 58
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että on toteutettava lisätoimia, 
jotta varmistetaan työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia 
työaikajärjestelyjä koskevien 
vähimmäisvaatimusten tehokas 
yhdenmukaistaminen EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 59
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että rakenneuudistusten 
tarve on edelleen suuri; toteaa muun 
muassa, että EU:ssa tuottavuus on 
laskenut, kun se sitä vastoin 
Yhdysvalloissa on noussut 2 prosenttia ja 
Kiinassa 8 prosenttia; viittaa myös 
työmarkkinoiden joustamattomuuteen ja 
väestökehitykseen, jota koskevien 
laskelmien mukaan ikääntymiseen 
liittyvät menot tulevat vastedes olemaan 
lähes kolmasosa EU:n 
bruttokansantuotteesta;

Or. da

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään erityisen tukivälineen niitä 
henkilöitä varten, jotka työskentelivät 
julkisella alalla ja menettivät 
työpaikkansa talous- ja rahoituskriisin 
takia; toteaa, että väline voisi olla 
samankaltainen kuin globalisaatiosta tai 
talouskriisistä kärsineitä EU:n yrityksiä 
varten perustettu Euroopan 
globalisaatiorahasto;

Or. en
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