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Tarkistus 1
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista 
koulutusta sekä työtä olevien nuorten 
suuresta määrästä (14 miljoonaa 15–30-
vuotiasta nuorta, jotka eivät ole työssä 
eivätkä opiskele), mikä vaarantaa koko 
unionin integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

1. on huolestunut ennennäkemättömästä 
nuorisotyöttömyyden kasvusta, etenkin 
suurista eroista jäsenvaltioiden välillä, 
joissa työttömyys vaihtelee alle 15 
prosentista yli 55 prosenttiin, sekä 
sellaisten koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien nuorten suuresta määrästä, joilla ei 
ole mahdollisuutta hankkia tarvittavaa 
työkokemusta yhteiskunnan jäseninä (15 
miljoonaa 15–29-vuotiasta nuorta), mikä 
on huomattava riski yhtenäisen Euroopan 
kilpailukyvylle ja talouskehitykselle sekä 
elämänlaatua ja työoloja koskevan unionin 
yhtenäisyyden toteutumiselle ja SEUT 174 
artiklassa tarkoitetulle EU:n alueiden 
taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle;

Or. bg

Tarkistus 2
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
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määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), koska nämä seikat ilmentävät 
kansallisten talouksien suorituskykyä ja 
kilpailukykyä; suosittelee kriisimaille 
nopeita ja huomattavia rakenteellisia 
uudistuksia siksi, että nämä suuret erot 
uhkaavat talouskehitystä sekä 
elämänlaatua ja työoloja koskevan unionin 
yhtenäisyyden toteutumista ja SEUT 174 
artiklassa tarkoitettua EU:n alueiden 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

Or. de

Tarkistus 3
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 
60 prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta; muistuttaa, että 
nuorilla on oikeus laadukkaaseen työhön, 
joka vastaa heidän koulutustaan ja jonka 
avulla he voivat elää itsenäisesti 
ihmisarvoista elämää tarvitsematta kokea 
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epävarmuutta ja köyhyyttä;

Or. fr

Tarkistus 4
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 
55 prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), sekä siitä, että on paljon nuoria, 
joilla on työtä, mutta joiden työsuhde on 
epävarma; katsoo, että yhdessä nämä 
kaksi tilannetta vaarantavat koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaavat
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

Or. es

Tarkistus 5
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 1. on huolestunut korkeasta nuorten 
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työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
Euroopan unionin alueiden ja
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 10 prosentista yli 
60 prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

Or. fr

Tarkistus 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen ja uhkaa 
talouskehitystä sekä elämänlaatua ja 
työoloja koskevan unionin yhtenäisyyden 
toteutumista ja SEUT 174 artiklassa 
tarkoitettua EU:n alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvaisuutta;

1. on huolestunut korkeasta nuorten 
työttömyysasteesta, etenkin suurista eroista 
jäsenvaltioiden välillä, joissa työttömyys 
vaihtelee alle 15 prosentista yli 55 
prosenttiin, sekä vailla peruskoulun 
päättötodistusta ja ammatillista koulutusta 
sekä työtä olevien nuorten suuresta 
määrästä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta 
nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä 
opiskele), mikä vaarantaa koko unionin 
integraatiokehityksen, mistä seuraa EU:n 
tulevan taloudellisen kasvupotentiaalin 
menetys, ja uhkaa talouskehitystä sekä 
elämänlaatua ja työoloja koskevan unionin 
yhtenäisyyden toteutumista ja SEUT 174 
artiklassa tarkoitettua EU:n alueiden 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
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yhteenkuuluvaisuutta;

Or. en

Tarkistus 7
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa alueellisen ulottuvuuden 
merkitystä sellaisen nuorille ja työttömille 
tarkoitetun koulutus- ja tukipolitiikan 
määrittämisessä, joka vastaa paremmin
paikallisten työmarkkinoiden tarpeita ja 
joka on tiiviimmässä yhteydessä 
asianomaisiin henkilöihin;

Or. fr

Tarkistus 8
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että unionin sosioekonomisen 
rakenteen vuoksi nuoret ovat etenkin 
nykyisessä talous- ja finanssikriisissä 
työllisyyden osalta yksi unionin 
haavoittuvimmista ryhmistä, sillä nuoria 
on työmarkkinoilla paljon ja he kohtaavat 
eniten työllisyysongelmia; korostaa 
näiden ollen, että on pyrittävä löytämään 
ratkaisuja, joiden avulla Euroopan 
nuoret, jotka eivät enää usko 
työllisyysongelmien ratkeavan perinteisin 
keinoin (koulutuksen ja työnteon avulla), 
pääsisivät ulos tästä umpikujasta ja 
löytäisivät vastauksia erilaisiin 
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tilanteisiinsa, ja tämä on tehtävä 
mukauttamalla politiikkaa nuorten 
tarpeisiin eikä päinvastoin;

Or. es

Tarkistus 9
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että nuorisotyöttömyys on 
saavuttanut käsittämättömän tason, mikä 
edellyttää tehokkaampia toimia EU:n, 
kansallisella ja alueellisella tasolla; 
katsoo siksi, että aikana, jolloin Euroopan 
unionilla on paljon vaikeuksia ja 
haasteita, tarvitaan entistä enemmän 
vahvaa ja innovatiivista nuorisoa, joka on 
valmis vastaamaan kohtaamiinsa 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 10
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava;
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset 

2. painottaa, että Euroopassa vallitsevan 
talouskriisin lisäksi nykytilanteen syyt 
ovat rakenteellisia ja että nykyiset 
ongelmat johtuvat virheellisestä koulutus-
ja työllisyyspolitiikasta, jota on 
parannettava; painottaa, että on otettava 
käyttöön uusia, houkuttelevampia ja 
osallistavia koulutusstrategioita, joilla 
edistetään erityisesti koulunsa päättävien 



AM\939864FI.doc 9/36 PE513.123v02-00

FI

näkökohdat paremmin huomioon ottavia
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi 
koulutuksen ja työn yhteensovittaminen)
ja luodaan turvallisempi työelämä;

nuorten tehokasta työelämään siirtymistä 
ja luodaan turvallisempi työelämä;

Or. fr

Tarkistus 11
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset 
näkökohdat paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta johtuvat 
rakenteelliset ongelmat on korjattava;
katsoo, että tarvitaan uusia 
houkuttelevampia ja alueelliset 
näkökohdat paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joissa huomioidaan 
tilanteiden epäyhtenäisyys ja joita 
sovelletaan joustavasti alueiden 
erityispiirteiden mukaan ja joilla 
edistetään tehokkaampia työelämään 
siirtymistä koskevia strategioita (parempi 
koulutuksen ja työn yhteensovittaminen) ja 
luodaan turvallisempi työelämä;

Or. es

Tarkistus 12
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset 
näkökohdat paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kunnollisten, kestävien 
ja pysyvien työpaikkojen luomisen 
edellytys, ja korostaa, että nykytilanteen 
syyt ovat rakenteellisia ja että nykyiset 
ongelmat johtuvat muun muassa 
virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava, 
jotta edistetään tehokkaampia työelämään 
siirtymistä koskevia strategioita (parempi 
koulutuksen ja työn yhteensovittaminen) ja 
luodaan turvallisempi työelämä;

Or. en

Tarkistus 13
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia,
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä; korostaa, että 
talouskriisillä ja säästötoimenpiteillä on 
hälyttäviä vaikutuksia nuorten 
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tilanteeseen; muistuttaa, että 
talousarvioleikkaukset vaarantavat 
vakavalla tavalla sellaisiin aloihin 
tehtävät investoinnit, joilla on erityinen 
merkitys nuorten tulevaisuudelle, kuten 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin 
aloilla;

Or. fr

Tarkistus 14
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on vakaiden ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava 
luomalla uusia, houkuttelevampia, liike-
elämän tarpeisiin vastaavia ja alueelliset 
näkökohdat paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen);

Or. bg

Tarkistus 15
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä; katsoo, että näiden 
tekijöiden lisäksi on tärkeää määritellä 
painopistealueet kunkin alueen 
kehittämiseksi ja suunnitella tai luoda 
yrittäjyysohjelmia nuorille näillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava; 
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
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ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä, myös pakollisen
harjoittelun avulla kaikilla opiskelun 
aihepiirialoilla alustavan ammatillisen 
kokemuksen tarjoamiseksi alalta;

Or. ro

Tarkistus 17
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava;
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava;
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen, erityisesti 
harjoittelu- ja opiskelujaksoja 
yhdistelevillä koulutusmalleilla) ja 
luodaan turvallisempi työelämä;

Or. en

Tarkistus 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava;
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

2. painottaa, että taloudellisen toiminnan 
vauhdittaminen on kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomisen edellytys, ja 
korostaa, että nykytilanteen syyt ovat 
rakenteellisia ja että nykyiset ongelmat 
johtuvat virheellisestä koulutus- ja 
työllisyyspolitiikasta, jota on korjattava;
katsoo, että on luotava uusia, 
houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia 
koulutusstrategioita sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden jakamiseen
alueiden ja jäsenvaltioiden välillä 
verkostomekanismeja, joilla edistetään 
tehokkaampia työelämään siirtymistä 
koskevia strategioita (parempi koulutuksen 
ja työn yhteensovittaminen) ja luodaan 
turvallisempi työelämä;

Or. en

Tarkistus 19
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että on tärkeä pyrkiä 
korjaamaan työpaikkojen tarjonnan ja 
kysynnän välistä maantieteellistä 
epätasapainoa sekä jäsenvaltioissa että 
niiden välillä erityisesti uudistamalla 
EURES-palvelua nuorten 
työllistymismahdollisuuksien 
parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että Euroopan unionin 
aluepolitiikalla vahvistetaan ja 
täydennetään jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä taloudellisen toiminnan 
vauhdittamiseksi ja työllisyyden 
parantamiseksi koko unionin alueella ja 
erityisesti kriisin eniten vaivaamilla 
alueilla, ja siksi se on yksi unionin 
tärkeimmistä välineistä, joilla voidaan 
auttaa selviytymään nykytilanteesta 
ohjaamalla välttämättömien 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
keskittämällä investointeja ensisijaisiin 
toimiin; katsoo, että on erittäin tärkeää 
koordinoida viiden Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
toimintaa, jotta voidaan yhdessä edistää 
kilpailukykyä ja lähentymistä asettamalla 
kullekin Euroopan maalle ja alueelle 
soveltuvimmat investointitavoitteet ja 
tukemalla kaikkia niitä rahoitusvälineitä, 
joilla voidaan lisätä yksityisiä 
investointeja siten, että samalla voidaan 
moninkertaistaa kansallisten investointien 
vaikutukset;

Or. es

Tarkistus 21
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi 
kaikkialla EU:ssa on välttämätöntä tehdä 
investointeja muita heikommassa 
asemassa oleviin alueisiin; katsoo, että 
näitä investointeja on tuettava 
rakennerahastoilla, jotta ei muodostu 
alueita, joilla toimintaa ei joko ole 
lainkaan tai sitä on hyvin vähän, edistäen 
näin yksityisiä investointeja sekä 
taloudellista ja alueellista kehitystä;

Or. es

Tarkistus 22
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että on tärkeää lisätä 
nuorisomme liikkuvuutta sekä 
jäsenvaltioiden sisällä että Euroopan 
unionissa, jotta he voivat kehittää sekä 
itseään että ammattitaitoaan;

Or. es

Tarkistus 23
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista 
ja ennakoivaa näkemystä todella 

3. katsoo, että työmarkkinoilla osa 
työpaikoista häviää ja uusia työpaikkoja 
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tehokkaan työllisyyspolitiikan aikaan 
saamiseksi ottaen huomioon, että 15 
prosenttia työpaikoista häviää ja saman 
verran uusia työpaikkoja syntyy 
vuosittain; katsoo, että tarvitaan 
koulutuspolitiikkaa, jolla edistetään 
tehokkaasti kaikilla EU:n alueilla 
yritysten ja talouselämän tarvitsemaa 
pätevyyttä työelämän alussa ja jatkossa;

syntyy talouden eri aloilla, ja siksi 
tarvitaan jatkuvia toimenpiteitä 
koulutuksen sekä työttömien suojelu- ja 
tukijärjestelmien alalla, jotta yrityksiä ja 
työntekijöitä voidaan tukea 
mahdollisimman tehokkaasti tässä 
rakenteellisesti epävakaassa tilanteessa; 
katsoo, että tehokkaassa 
työllisyyspolitiikassa on näin ollen 
korostettava sitä, että kokemuksen ja 
pätevyyden on vastattava unionin 
alueellisten liiketoimintasektoreiden 
tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 24
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

3. katsoo, että tarvitaan 
tarkoituksenmukaista, kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä sellaisen todella 
tehokkaan työllisyyspolitiikan aikaan 
saamiseksi, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota väestön eniten syrjäytyneisiin ja 
työttömyysriskille alttiisiin ryhmiin sekä 
erityisiin alueellisiin haittatekijöihin; 
katsoo, että tarvitaan koulutuspolitiikkaa, 
jolla edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

Or. en

Tarkistus 25
Verónica Lope Fontagné
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella kestävän 
kasvun ja työllisyyden aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
toimenpiteet ovat tehokkaita vain jos ne 
on kytketty tiiviisti toisiinsa siten, että 
lisätään tuottavuutta ja yksityisiä 
investointeja ja tuetaan niitä aloja, joilla 
on hyvät kasvumahdollisuudet, etenkin 
vihreään talouteen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyviä aloja; katsoo, 
että tässä yhteydessä on erittäin tärkeää 
kehittää inhimillisen pääoman valmiuksia 
luomalla koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

Or. es

Tarkistus 26
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; korostaa, 
että on tärkeää kuroa umpeen korkea-
asteen koulutuksen ja työmarkkinoiden 
välinen kuilu, ja painottaa, että 
ensisijaisesti koulutuslaitosten on 
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jatkossa; poistettava koulutuksella hankittujen 
taitojen ja nykyisten työpaikkojen välinen 
epäsuhta; kehottaa EU:n 
opetusministereitä ja korkea-asteen 
koulutuslaitoksia lisäämään 
oppisopimuskoulutus- ja 
harjoittelupaikkoja olennaisena osana 
kaikkien asiaankuuluvien opintojen ja 
kurssien opetusohjelmiin; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

Or. en

Tarkistus 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa;

3. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja 
ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi 
ottaen huomioon, että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia 
työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan koulutuspolitiikkaa, jolla 
edistetään tehokkaasti kaikilla EU:n 
alueilla yritysten ja talouselämän 
tarvitsemaa pätevyyttä työelämän alussa ja 
jatkossa ja ehkäistään tuleva 
työvoimapula aloilla, joilla jo nyt on pulaa 
työntekijöistä;

Or. ro

Tarkistus 28
Dimitar Stoyanov
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3а. peräänkuuluttaa vakaampia ja 
varmempia työpaikkoja ja sellaisten 
suojelumekanismien luomista, joilla 
voidaan ehkäistä joissakin unionin 
jäsenvaltioissa esiintyvää nuorten 
työntekijöiden riistoa;

Or. bg

Tarkistus 29
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että pk-yritykset ovat 
unionin liikkeelle paneva voima, 
työllisyyden peruskivi ja tärkein keino 
kriisistä selviytymiseksi; pitää tämän 
vuoksi tärkeänä sitä, että parannetaan 
näiden yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta sekä sitä 
liiketoimintaympäristöä, jossa ne 
harjoittavat toimintaansa;

Or. es

Tarkistus 30
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että EU:n 
työllisyysstrategioiden lisäksi kaupunkien 
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ja alueiden on oltava merkittävämmässä 
asemassa paikallisten työmarkkinoiden 
arvioinnissa ja ohjelmien räätälöinnissä 
nuorille;

Or. en

Tarkistus 31
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti, kaikkien asianomaisten 
aktiivinen osallistuminen sekä 
aluestrategia, jonka mekanismien avulla on 
helpompi havaita ongelmat ja tehdä 
tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, mitä 
pätevyyksiä tarvitaan;

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
koulutusstrategioita ja työmarkkinoiden 
laajentamiseen tähtääviä strategioita 
alueiden välistä yhteistyötä vahvistamalla 
ja huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin arvioida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulutusta
sen mukaisesti, kaikkien asianomaisten ja 
paikallisten yhteistyökumppaneiden
aktiivinen osallistuminen sekä 
aluestrategia, jonka mekanismien avulla on 
helpompi havaita ongelmat ja tehdä 
tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, mitä 
pätevyyksiä tarvitaan;

Or. bg

Tarkistus 32
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
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paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti, kaikkien asianomaisten 
aktiivinen osallistuminen sekä
aluestrategia, jonka mekanismien avulla on 
helpompi havaita ongelmat ja tehdä 
tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, mitä 
pätevyyksiä tarvitaan;

paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat

– ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti; kehottaa komissiota tässä 
suhteessa tekemään jäsenvaltioiden 
kanssa tiiviimpää yhteistyötä keskipitkän 
ja pitkän aikavälin ennusteiden 
tekemiseksi paikallisilla ja alueellisilla 
työmarkkinoilla tarvittavista taidoista
– kaikkien asianomaisten aktiivinen 
osallistuminen nuorisojärjestöt mukaan 
lukien
– yhdennettyihin aluekehitysstrategioihin 
liittyvä aluestrategia, jossa otetaan 
huomioon paikalliset tarpeet ja alueelliset 
erityispiirteet, mikä mahdollistaa 
tulevaisuuden työpaikkojen paremman 
tunnistamisen erityisesti innovatiivisilla 
aloilla, kuten vihreillä aloilla ja 
sosiaalisissa yrityksissä, ja jonka 
mekanismien avulla on helpompi havaita 
ongelmat ja tehdä tehokkaasti päätöksiä 
sekä päätellä, mitä pätevyyksiä tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti, kaikkien asianomaisten 
aktiivinen osallistuminen sekä 
aluestrategia, jonka mekanismien avulla on 
helpompi havaita ongelmat ja tehdä 
tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, mitä 
pätevyyksiä tarvitaan;

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia toteuttamaan 
nuorisotakuun puitteissa luotuja 
toimenpiteitä, edistämään sellaisten 
onnistuneiden mallien vaihtoa, jotka ovat 
luoneet myönteisiä suuntauksia 
nuorisotyöttömyyden sekä työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien määrän 
vähentämiseksi, ja tehostamaan koulutus-
ja työllisyyspolitiikkaa ja huomauttaa, että 
tämän politiikan on perustuttava kolmeen 
peruspilariin, joita ovat ennakkonäkemys, 
jotta voidaan paremmin ennakoida 
työmarkkinoiden kehitystä ja sopeuttaa 
ammattikoulusta sen mukaisesti, kaikkien 
asianomaisten aktiivinen osallistuminen 
sekä aluestrategia, jonka mekanismien 
avulla on helpompi havaita ongelmat ja 
tehdä tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, 
mitä pätevyyksiä tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 34
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti, kaikkien asianomaisten 
aktiivinen osallistuminen sekä 
aluestrategia, jonka mekanismien avulla on 
helpompi havaita ongelmat ja tehdä 

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia tehostamaan 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
huomauttaa, että tämän politiikan on 
perustuttava kolmeen peruspilariin, joita 
ovat ennakkonäkemys, jotta voidaan 
paremmin ennakoida työmarkkinoiden 
kehitystä ja sopeuttaa ammattikoulusta sen 
mukaisesti, kaikkien asianomaisten, 
varsinkin yksityisen sektorin, aktiivinen 
osallistuminen sekä aluestrategia, jonka 
mekanismien avulla on helpompi havaita 
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tehokkaasti päätöksiä sekä päätellä, mitä 
pätevyyksiä tarvitaan;

ongelmat ja tehdä tehokkaasti päätöksiä 
sekä päätellä, mitä pätevyyksiä tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 35
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
nuorten liikkuvuutta niin, että 
tunnustetaan paremmin taidot ja 
pätevyydet ja parannetaan 
sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia 
sekä kohtuuhintaisten asuntojen, myös 
sosiaalisen asuntotarjonnan, ja 
rahoitusluottojen saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 36
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa elinikäisen oppimisen 
ohjelmien tärkeyttä ammatillisen 
uudelleensuuntautumisen edistämiseksi; 
korostaa unionin tämän alan tehokkaita 
ohjelmia, joita on jatkettava ja 
vahvistettava tulevalla 
rahoitusohjelmakaudella;

Or. fr
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Tarkistus 37
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
alueita kehittämään toimenpiteitä, joilla 
torjutaan koulunkäynnin keskeyttämistä 
ja autetaan koulunkäyntinsä 
keskeyttäneitä nuoria jatkamaan 
opintojaan; korostaa, että monissa 
jäsenvaltioissa on tärkeää toteuttaa 
toimenpiteitä keski- ja korkea-asteen 
opiskelijoiden tukemiseksi ja 
ohjaamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 38
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. vaatii jäsenvaltioita poistamaan 
rajatylittävää oppisopimuskoulutusta, 
harjoittelua ja työharjoittelua haittaavat 
esteet, jotta voidaan sovittaa paremmin 
yhteen nuorille tarkoitetun työssä 
tapahtuvan koulutuksen kysyntä ja 
tarjonta sekä samalla parantaa 
liikkuvuutta ja työllistettävyyttä etenkin 
raja-alueilla;

Or. en

Tarkistus 39
Petru Constantin Luhan



PE513.123v02-00 26/36 AM\939864FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita välttämään 
suuria leikkauksia tärkeisiin alueisiin, 
kuten koulutukseen ja innovaatioihin, 
koska nämä leikkaukset muodostavat 
yhdessä talous- ja rahoituskriisin muiden 
kielteisten vaikutusten kanssa merkittävän 
esteen nuorisotyöttömyyden torjumiselle;

Or. en

Tarkistus 40
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ottaen huomioon, että sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevassa 
Euroopan unionin ohjelmassa (2014–
2020) nostetaan riittämättömät tiedot 
tekijäksi, joka vaikeuttaa sosiaalisen 
innovaatioiden kehitystä unionissa, 
kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia edistämään ja 
levittämään nuorten yrittäjyyttä tukevia 
ohjelmia ja ottamaan alueelliset 
erityisominaisuudet huomioon olemassa 
olevissa yrittäjyysohjelmissa, koska ne 
voivat määrittää nuorten aloitteiden 
onnistumisen tai epäonnistumisen 
erityisesti syrjäisimmillä alueilla; 

Or. pt

Tarkistus 41
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
koulutusjärjestelmissään sellaisten 
ammattien koulutusväyliä, joita ei 
arvosteta riittävästi koulujen ja 
yliopistojen koulutusohjelmissa; katsoo, 
että kyseisillä ammattialoilla on kuitenkin 
jäsenvaltioissa vahvat 
työllistymismahdollisuudet;

Or. fr

Tarkistus 42
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että EU:n ohjelmat ja 
erityisesti rakenne- ja koheesiorahastot 
ovat olleet tehokkaimpia välineitä uusien 
työpaikkojen luomiseen nuorille, ja siksi 
olisi kiinnitettävä edelleen huomiota 
näihin ohjelmiin ja jokaisen alueen olisi 
hyödynnettävä käytettävissä olevaa EU:n 
rahoitusta täysimääräisesti nuorten 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 43
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 



PE513.123v02-00 28/36 AM\939864FI.doc

FI

Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi; korostaa, että on 
välttämätöntä kohdentaa ohjelmakaudella 
2014–2020 vähintään 25 prosenttia 
koheesiorahaston määrärahoista ESR:lle 
ja varata vähintään 20 prosenttia ESR:stä 
EU 2020 -strategian lippulaivahankkeelle 
”sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjuminen”, jossa 
nuorisotyöttömyys olisi yksi 
painopistealue; pyytää jäsenvaltioita sekä 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
laatimaan yhdennettyjä 
aluekehitysstrategioita, joihin otetaan 
mukaan koulutuksen ja työllistämisen 
osa-alueet, ja käyttämään uusia välineitä 
niiden tukemiseen erityisesti 
työllistymispolkujen luomiseksi nuorille 
sekä helposti saatavilla olevien 
sosiaalialan infrastruktuurien luomisen ja 
kunnostamisen tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi; korostaa, että 
koheesiopolitiikalla, pääasiassa ESR:n 
avulla, voidaan osaltaan auttaa yrityksiä 
palkkaamaan nuoria ja vähentämään 
nuorisotyöttömyyttä; ESR:n on myös 
autettava pienentämään nuoria 
työllistävien yritysten verotusta, niin että 
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yrityksiä kannustetaan luomaan 
työpaikkoja nuorille ja vältetään 
byrokratia yritysten hakiessa EU:n 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 45
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi, toteuttamalla 
työmarkkinoiden ja koulutuksen kannalta 
välttämättömiä toimenpiteitä siten, että 
parannetaan työntekijöiden 
mahdollisuuksia vastata tuotantosektorin, 
uusien pätevyyksien ja työpaikkojen 
(mukaan lukien vihreiden työpaikkojen 
sekä väestökehityksen, uusien 
teknologioiden ja maaseutualueiden 
työpaikkojen monipuolistumisen 
edellyttämien työpaikkojen) tarpeisiin;

Or. es

Tarkistus 46
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
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Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi; kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota alueisiin, joilla on 
eniten nuorisotyöttömyyttä, joka on 
joissakin tapauksissa yli 50 prosenttia ja 
vain pahentaa alueiden välistä 
eriarvoisuutta;

Or. fr

Tarkistus 47
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi;

Or. bg

Tarkistus 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan rakennerahastojen käyttöön 
ottamiseksi niin, että kannustetaan 
investoimaan kasvuun ja työpaikkoihin, ja
tämän ongelman ratkaisemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 49
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESF) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman 
ratkaisemiseksi;

5. kehottaa unionin rahastojen, etenkin 
koheesiopolitiikan rahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen 
toimintaan tämän ongelman ratkaisemisen 
tukemiseksi;

Or. de

Tarkistus 50
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. puhuu sen puolesta, että on 
äärimmäisen tärkeää vauhdittaa 
taloudellista toimintaa ja tukea 
työpaikkojen luomista nuorille; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
Euroopan laajuisen 
yrityshautomohankkeen, jossa kaikkien 
jäsenvaltioiden yrityshautomot tarjoavat 
nuorille yrittäjille mahdollisuuden 
perustaa yritys suojatussa ympäristössä 
luomalla samalla yhtenäisyyden tunteen 
hautomohankkeen Euroopan laajuisessa 
mittakaavassa, ja investoimaan siihen; 
katsoo myös, että olisi luotava 
riskipääomalle erityisesti verotuksen 
suhteen sopiva ympäristö, jotta tuettaisiin 
näiden uusien markkinoiden kehitystä;

Or. en
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Tarkistus 51
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa Euroopan 
investointipankkia investoimaan 
työpaikkojen luomiseen nuorille 
edellyttäen, että se ei pyri saamaan 
oheishyötyjä ja että se myöntää lainoja 
ensisijaisesti pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 52
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Eurooppa-neuvosto ilmoitti 8. ja 
9. helmikuuta 2013 luovansa 
nuorisotyöllisyysaloitteen, joka on 
suunnattu alueille, joilla 
nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia 
Euroopan unionin keskiarvosta; korostaa 
jälleen, että on tärkeää ottaa käyttöön 
työkalu, jonka avulla voidaan vähentää 
tarpeettomia hallinnollisia esteitä; toivoo, 
että tätä aloitetta käytetään Euroopan 
unionissa ensisijaisesti nuorisotakuun 
rahoittamiseen ESR-asetuksen [.../...] 
nojalla;

Or. fr



AM\939864FI.doc 33/36 PE513.123v02-00

FI

Tarkistus 53
Verónica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on keskityttävä 
mahdollisimman pieneen määrään 
ensisijaisia tavoitteita, etenkin jos 
jäsenvaltiot toteuttavat merkittäviä 
julkisen talouden tervehdyttämistoimia, 
jotta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen tuki olisi 
mahdollisimman tehokasta ja jotta 
investointien ja unionin rahoituksen 
vaikutukset jäsenvaltion ja sen alueiden 
sosioekonomiseen tilanteeseen olisivat 
mahdollisimman suuria;

Or. es

Tarkistus 54
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa EU:n 
nuorisotyöllisyyttä ja etenkin 
nuorisotakuuta koskevan aloitteen jälkeen 
esitetään Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ratkaisuja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi, työpaikkojen 
epävarmuuden vähentämiseksi, EU:n 
liikkuvuusohjelmien tehostamiseksi sekä 
kattavamman alueiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi osana talous- ja rahaliiton 
tulevaisuuden suunnitelmaa, jolla pyritään 
tehostamaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa EU:n 
nuorisotyöllisyyttä ja etenkin 
nuorisotakuuta koskevan aloitteen jälkeen 
esitetään ratkaisuja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi, työpaikkojen epävarmuuden 
vähentämiseksi, EU:n liikkuvuusohjelmien 
tehostamiseksi sekä kattavamman alueiden 
välisen yhteistyön edistämiseksi osana 
talous- ja rahaliiton tulevaisuuden 
suunnitelmaa, jolla pyritään tehostamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta; toteaa kuitenkin, ettei 
nuorisotyöttömyyden torjumisen rahoitus 
ole riittävää; korostaa, että 
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nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitukseksi 
vuosiksi 2014–2020 on ehdotettu 6:ta 
miljardia euroa, mikä ei ole läheskään 
riittävä määrä nuorten tilanteen 
muuttamiseksi merkittävällä tavalla; 
muistuttaa, että Maailman työjärjestön 
mukaan tarvittaisiin 21 miljardia euroa, 
jotta nuorisotakuu voitaisiin toteuttaa 
tehokkaasti kaudella 2014–2012.

Or. fr

Tarkistus 55
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa EU:n 
nuorisotyöllisyyttä ja etenkin 
nuorisotakuuta koskevan aloitteen jälkeen
esitetään Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ratkaisuja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi, työpaikkojen 
epävarmuuden vähentämiseksi, EU:n 
liikkuvuusohjelmien tehostamiseksi sekä 
kattavamman alueiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi osana talous- ja rahaliiton 
tulevaisuuden suunnitelmaa, jolla pyritään 
tehostamaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa esitetään 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ratkaisuja kestävien työpaikkojen 
luomiseksi, työpaikkojen epävarmuuden 
vähentämiseksi, EU:n liikkuvuusohjelmien 
tehostamiseksi sekä kattavamman alueiden 
välisen yhteistyön edistämiseksi osana 
talous- ja rahaliiton tulevaisuuden 
suunnitelmaa, jolla pyritään tehostamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. fr

Tarkistus 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa EU:n 
nuorisotyöllisyyttä ja etenkin 
nuorisotakuuta koskevan aloitteen jälkeen 
esitetään Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ratkaisuja kestävien 
työpaikkojen luomiseksi, työpaikkojen 
epävarmuuden vähentämiseksi, EU:n 
liikkuvuusohjelmien tehostamiseksi sekä 
kattavamman alueiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi osana talous- ja rahaliiton 
tulevaisuuden suunnitelmaa, jolla pyritään 
tehostamaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

6. on tyytyväinen siihen, että komissio 
aikoo esittää kesäkuussa 
nuorisotyöttömyyden poistamista koskevan 
toimenpidepaketin, jossa EU:n 
nuorisotyöllisyyttä ja etenkin 
nuorisotakuuta koskevan aloitteen jälkeen 
esitetään Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ratkaisuja kestävien 
työpaikkojen ja sosiaalista osallisuutta 
edistävien yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi nuorille, 
työpaikkojen epävarmuuden 
vähentämiseksi, EU:n liikkuvuusohjelmien 
tehostamiseksi sekä kattavamman alueiden 
välisen yhteistyön edistämiseksi osana 
talous- ja rahaliiton tulevaisuuden 
suunnitelmaa, jolla pyritään tehostamaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 57
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
nuorisotakuun nopeasti täytäntöön ja 
perustamaan tehokkaampia ja paremmin 
saatavilla olevia julkisia 
työvoimapalveluja, jotta nuorille voidaan 
tarjota riittävästi työpaikkoja ja 
koulutusta; pyytää komissiota tukemaan 
alueita ja jäsenvaltioita, jotka haluavat 
ottaa nuorisotakuun käyttöön 
kansallisella ja alueellisella tasolla; 
kehottaa EU:n neuvostoa lisäämään 
merkittävästi aloitteen 
rahoitusmäärärahoja 21 miljardilla 
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eurolla, joka on ILO:n täytäntöönpanoa 
varten suosittelema määrä;

Or. en

Tarkistus 58
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että olisi laadittava uusia 
ohjelmia, joilla pyritään tarjoamaan 
nuorille korkealuokkainen teknillinen 
koulutus ja edistämään mahdollisuuksien 
mukaan näiden nuorten erikoistumista tai 
työskentelyä jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 59
Karima Delli, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että nuorisotakuuohjelmiin 
tehtäviin investointeihin ei saisi kohdistaa 
säästötoimia;

Or. en


