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Tarkistus 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että 
”unioni pyrkii Euroopan kestävään 
kehitykseen, jonka perustana ovat 
tasapainoinen talouskasvu ja 
hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu”;

Or. es

Tarkistus 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että two-pack- ja six-
pack-lainsäädännön soveltamisen myötä 
käyttöön otettujen hallintamekanismien 
avulla ei ole onnistuttu takaamaan talous-
ja rahaliiton sosiaalisen pilarin (SEUT-
sopimuksen 148 artikla) ja taloudellisen 
pilarin (SEUT-sopimuksen 121 artikla) 
välistä tasapainoa, minkä vuoksi on 
välttämätöntä taata talouden 
ohjausjärjestelmän sosiaalinen ulottuvuus 
unionin monilla eri tasoilla SEUT-
sopimuksen 9 artiklassa säädetyn 
mukaisesti;
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Or. es

Tarkistus 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että parlamentti totesi 
1. joulukuuta 2011 talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta 
antamassaan päätöslauselmassa, että 
”neuvoston ja/tai komission 
organisaatiota ja päätöksentekoprosessia 
uudistettaessa tai tehostettaessa on 
parannettava demokraattista legitiimiyttä 
ja vastuuvelvollisuutta Euroopan 
parlamenttiin nähden”;

Or. es

Tarkistus 4
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 5
Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. vaatii perustettavaksi talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän, joka 
takaa politiikan alojen välisen suoremman 
koordinoinnin, jolloin voidaan ehkäistä 
merkittävää epätasapainoa sekä edistää 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 6
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, mutta kehottaa 
parantamaan politiikan alojen välistä 
koordinointia, jotta Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet 
integroidaan paremmin eurooppalaiseen 
ohjausjärjestelmään ja niiden mukaisesti 
todella edistetään älykästä, kestävää ja 
osallistuvaa kasvua;

Or. de

Tarkistus 7
Jérôme Lavrilleux
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa, yhtenäistää täysin julkinen 
toiminta sekä edistää älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 8
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää huolestuttavana, ettei
olemassaoleva talouden eurooppalainen 
ohjausjärjestelmä, jonka tarkoitus on 
ehkäistä jäsenvaltioiden kasvun 
merkittävää epätasapainoa takaamalla
politiikan alojen välinen suorempi 
koordinointi, ole edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää valitettavana, että talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaolo ei ole taannut politiikan 
alojen välistä suorempaa koordinointia, 
jolloin voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa, ja toteaa, että näillä 
politiikan aloilla olisi voitu edistää 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen 
edelleen saavuttamatta olevien
tavoitteiden mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 10
Georgi Pirinski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. kiinnittää huomiota siihen, että 
talouden eurooppalainen 
ohjausjärjestelmä, jolla pyritään politiikan 
alojen väliseen suorempaan 
koordinointiin, jolloin voidaan ehkäistä 
merkittävää epätasapainoa, ei ole 
osoittautunut riittävän tehokkaaksi 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
edistämisessä Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. panee merkille talouden eurooppalaisen 
ohjausjärjestelmän olemassaolon, joka 
käynnistää politiikan alojen välisen 
suoremman koordinoinnin, jolloin voidaan 
ehkäistä merkittävää epätasapainoa, ja 
pyrkii siten edistämään älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 12
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää valitettavana, että talouden 
eurooppalainen ohjausjärjestelmä ei ole 
edistänyt älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua, ja toteaa, että EU:n BKT:n 
vuotuisen kasvun ennustetaan olevan alle 
1,5 prosenttia; painottaa, että kasvu on 
viime vuosina ollut maltillista tai 
pysähtynyt, työllisyyttä ja köyhyyttä 
koskevien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisesta ollaan vielä 
kaukana ja eriarvoisuuden ja köyhyyden 
esiintyminen on yhä kestämättömän 
yleistä1 a;

__________________
1 a EU:n talousennuste 2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en
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Tarkistus 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. tukee talouden eurooppalaisen 
ohjausjärjestelmän olemassaoloa, joka 
takaa politiikan alojen välisen suoremman 
koordinoinnin, jolloin voidaan ehkäistä 
merkittävää epätasapainoa, mutta jonka on 
myös edistettävä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 14
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää kasvua, minkä 
vuoksi ohjausjärjestelmää on 
vahvistettava Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti; pitää myönteisenä, että 
talouden eurooppalainen 
ohjausjärjestelmä on osoittanut
edistyneensä julkisen talouden 
vakauttamisessa, sillä EU:n 
28 jäsenvaltion kokonaisvelan 
ennustetaan laskevan vuoden 2011 
4,5 prosentista BKT:stä 3 prosenttiin 
BKT:stä vuonna 2014;

Or. en

Tarkistus 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pitää valitettavana, että talouden
eurooppalainen ohjausjärjestelmä, jota 
pidetään talous- ja sosiaalipolitiikan 
koordinoinnin välineenä, on keskittynyt 
yksinomaan sopeuttamispolitiikkaan; 
painottaa, että jotta voidaan ehkäistä 
merkittävää epätasapainoa, järjestelmän 
on edistettävä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 17
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. toteaa, että talouden eurooppalainen 
ohjausjärjestelmä voi ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 18
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. torjuu talouden eurooppalaisen 
ohjausjärjestelmän, koska se rikkoo 
jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten 
demokraattisia oikeuksia ja 
itsemääräämisoikeutta; ehdottaa, että 
vakaus- ja kasvusopimus ja 
finanssipoliittinen sopimus kumotaan ja 
että ne korvataan kestävän ja sosiaalisen 
kehityksen sopimuksella;

Or. pt
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Tarkistus 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
olemassaoloa, joka takaa politiikan alojen 
välisen suoremman koordinoinnin, jolloin 
voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti;

1. pyytää komissiota esittämään arviointia
talouden eurooppalaisesta 
ohjausjärjestelmästä, joka takaa 
jäsenvaltioiden politiikkojen välisen 
suoremman koordinoinnin, jolloin voidaan 
ehkäistä merkittävää epätasapainoa ja 
luoda älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua parantamalla samalla koko 
järjestelmän demokraattista oikeutusta ja 
valvontaa esimerkiksi tarkistamalla 
sosiaalisia ja työllisyyttä koskevia 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja 
eurooppalaista ohjausjaksoa;

Or. en

Tarkistus 20
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa muuttamaan talous- ja 
rahaliittoa sosiaalisemmaksi, jotta 
talouden eurooppalaista 
ohjausjärjestelmää parannetaan, 
työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vähennetään, sosiaalisesta 
polkumyynnistä päästään eroon ja 
kilpailu alhaisimmista sosiaalisista 
normeista estetään; kehottaa lisäksi 
laatimaan sosiaalisen kehityssopimuksen, 
joka sisältää työtä, koulutusta, tutkimusta 
ja kehitystä koskevat yhteiset, sitovat 
tavoitteet;
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Or. de

Tarkistus 21
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää erittäin valitettavana, ettei 
komission tiedonannossa anneta 
asiaankuuluvaa huomiota sille, että 
talouspolitiikan ohjauspaketti 
epäonnistui, ja kehottaa komissiota 
esittämään talouspolitiikan ohjauspaketin 
tarkistamista; kehottaa Euroopan 
komissiota täyttämään puheenjohtaja 
Junckerin lupauksen kolmen A:n 
sosiaalisesta luokituksesta kohdentamalla 
talouden ohjausjärjestelmän uudelleen 
niin, että siinä keskitytään Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen 
siten, että taloutta, työllisyyttä, koulutusta, 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
koskevat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, ja 
lopettamaan ne talouden 
ohjausjärjestelmään sisältyvät politiikat, 
jotka ovat haitanneet vuodelle 2020 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 22
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Euroopan unionin 
talouden ohjausjärjestelmä on 
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välttämätön ohjausväline talouden 
ongelmallisten kehityssuuntien 
havaitsemisessa, ehkäisemisessä ja 
korjaamisessa, ja toteaa, että tällaiset 
kehityssuunnat, kuten julkisen talouden 
liian suuret alijäämät tai julkisen velan 
määrä, ovat osoittaneet velkakriisin 
aikana aiheuttavansa kasvun jyrkkää 
laskua ja valtavaa työttömyyttä sekä 
vaarantavat Euroopan taloudet ja 
Euroopan yhdentymisen;

Or. en

Tarkistus 23
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on huolissaan siitä, että sosiaalisille 
ja työttömyyttä koskeville näkökohdille ei 
anneta nykyisessä talouden 
ohjausjärjestelmässä asianmukaista 
huomiota, minkä vuoksi Eurooppa 2020 
-strategian yleistavoitteiden 
saavuttaminen on paljon vaikeampaa;

Or. en

Tarkistus 24
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pitää valitettavana, että nykyisessä 
talouden ohjauspolitiikassa keskitytään 
edelleen yksinomaan talouskasvuun 
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ottamatta huomioon osallistavan, 
oikeuksiin perustuvan ja kestävän 
tarkastelutavan tarvetta; korostaa, että 
kasvusta seuraavaa hyötyä on jaettava 
kaikille yhteiskunnan tasoille, jotta se 
olisi kestävää ja osallistavaa;

Or. en

Tarkistus 25
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että periaatteena on, että 
euroalueen valtioiden, jotka ovat saaneet 
kumppaneiltaan tukea taloutensa 
rahoittamiseen, on noudatettava sääntöjä, 
ohjelmia ja sopimuksia; painottaa, että 
tässä on kyse kumppanimaiden 
veronmaksajien kunnioittamisesta näiden 
merkittävän solidaarisen eleen 
vastapainona;

Or. en

Tarkistus 26
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. yhtyy komission jäsen Thyssenin 
lausuntoon siitä, että maat, joissa on 
tarjolla korkealaatuisia työpaikkoja ja 
parempi sosiaalinen suoja ja joissa 
investoidaan inhimilliseen pääomaan, 
ovat iskukykyisempiä talouskriiseissä; 
kehottaa komissiota toimimaan tämän 
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näkemyksen mukaisesti, kun se etenee 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan 
politiikkansa ja maakohtaisten 
suositustensa suhteen;

Or. en

Tarkistus 27
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. painottaa, että solidaarisuus on 
keskeinen arvo, johon Euroopan unioni 
ja Euroopan unionin talouden
ohjausjärjestelmä perustuvat; kiittää 
tämän vuoksi Euroopan kansalaisia ja 
veronmaksajia siitä, että nämä ovat 
osoittaneet solidaarisuutta velkakriisistä 
kärsineiden valtioiden kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 28
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. painottaa, että tarvittavia Euroopan 
unionin talouden ohjausjärjestelmän 
puitteissa neuvoteltuja 
rakenneuudistuksia toteuttaneet 
jäsenvaltiot onnistuvat palauttamaan 
kilpailukykynsä globaaleilla markkinoilla, 
luomaan kasvua ja työpaikkoja sekä 
saavuttamaan luottamusta 
rahoitusmarkkinoilla;
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Or. en

Tarkistus 29
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. on hyvin huolestunut siitä, että 
rakenneuudistusten hidastaminen tai 
osittainen peruminen johtaa 
pääomapakoon, pörssiromahduksiin, 
kasvun voimakkaaseen vähenemiseen ja 
korkeisiin työttömyysasteisiin; 

Or. en

Tarkistus 30
Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta
tarkastella alustavasti tätä
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. panee merkille komission hankkeen
tarkastella alustavasti nykyistä
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämä tarkastelu päätetään 
talouden ohjausjärjestelmää koskevien 
tekstien tarkistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 31
Jérôme Lavrilleux
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin yhdessä Euroopan parlamentin 
toimivaltaisten valiokuntien kanssa 
keskustella keinoista syventää kyseistä 
järjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 32
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä
voitaisiin keskustella keinoista syventää
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; katsoo, 
että tämä tarkastelu on kyseisen 
järjestelmän toimintaperiaatteiden 
kriittisen arvion perusta;

Or. pl

Tarkistus 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. panee merkille komission hankkeen
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista ja sopivista 
korjaustoimista, joilla olisi mahdollista
syventää kyseistä järjestelmää;

Or. it

Tarkistus 34
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas 
ja yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää; kehottaa komissiota 
käsittelemään tarkastelussaan myös 
ohjausjärjestelmän puutteita esimerkiksi 
Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamisen suhteen; 
ehdottaa myös, että tämän tarkastelun 
yhteydessä voitaisiin keskustella keinoista 
syventää ja perusteellisesti parantaa 
kyseistä järjestelmää etenkin ohjausjaksoa 
koskevan vastuun osalta;

Or. en

Tarkistus 35
Maria Arena, Hugues Bayet
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa, samoin 
kuin niiden asianmukaisuus; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää ja tarkistaa sitä;

Or. fr

Tarkistus 36
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista tehostaa
kyseistä käytössä olevaa järjestelmää;

Or. hu

Tarkistus 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää; ehdottaa, että 
tarkastelussa keskityttäisiin myös 
toimenpiteisiin, joilla voidaan parantaa 
yksityisten toimijoiden luottamusta 
talouteen, sillä luottamus on edellytys 
yksityisille investoinneille, jotka 
puolestaan ovat edellytys työpaikkojen 
luomiselle;

Or. en

Tarkistus 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; palauttaa 
mieliin, että jotta SEUT-sopimuksen 
9 artiklassa asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa, talouspolitiikkaa ei voida 
tarkastella erillään sosiaalipolitiikasta, ja 
korostaa siksi, että eurooppalaista 
sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmää on 
kiireellisesti parannettava talouden 
eurooppalaisen ohjausjärjestelmän 
perustamista vastaavalla tavalla;
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Or. en

Tarkistus 39
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista parantaa 
kyseistä järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas 
ja yhdenmukainen soveltaminen sekä 
jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa 
myös, että tämän tarkastelun yhteydessä 
voitaisiin keskustella keinoista syventää 
kyseistä järjestelmää;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta 
tarkastella alustavasti tätä 
ohjausjärjestelmää, jotta voidaan arvioida 
sääntöjen tehokas ja yhdenmukainen 
soveltaminen sekä jäsenvaltioissa että 
komissiossa; katsoo, että tällaisen
tarkastelun yhteydessä voitaisiin suorittaa 
talouden ohjausjärjestelmän välineiden 
yleisten tavoitteiden ja riittävyyden 
perusteellinen ja osallistava 
uudelleenarviointi, jonka tavoitteena olisi 
luoda todellinen fiskaaliunioni 
yhtenäisvaluutan asianmukaista 
hallinnointia varten;
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Or. en

Tarkistus 41
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa järjestelmästä saadusta 
vähäisestä kokemuksesta huolimatta, että 
talouden eurooppalaisessa 
ohjausjärjestelmässä piilee itsessään 
tehottomuuden siemen, koska sen perusta 
on poliittisesti ja rahamarkkinoiden 
kannalta erittäin epävakaa;

Or. fr

Tarkistus 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo Euroopan komission nykyisin 
tunnustavan, että tarvitaan laajamittainen 
investointisuunnitelma, mikä merkitsee 
huomattavaa suunnanmuutosta talouden 
ohjausjärjestelmässä, jossa on viime 
vuosina neuvottu luopumaan 
investoinneista;

Or. fr

Tarkistus 43
Sergio Gutiérrez Prieto
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. uskoo näin ollen, että tämän 
tarkastelun yhteydessä voitaisiin kehittää 
uusi sosioekonominen kehys, johon 
sisältyisi kattava strategia 
sosiaalipolitiikkaa koskevan unionin 
säännöstön täytäntöönpanemiseksi; 
painottaa, että on tärkeää saada koko 
euroalueelle parempi 
koordinointijärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta kehittää 
eurooppalaisia automaattisia 
vakausmekanismeja, joilla puututaan
epäsymmetrisiin talouden häiriöihin 
(kuten talous- ja rahaliiton laajuinen 
työttömyyskorvausjärjestelmä), jotta 
voidaan ylläpitää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, tukea sisäistä 
kysyntää ja vahvistaa yhteisen rahan 
vakautta; kehottaa uudelleen komissiota 
laatimaan vihreän kirjan automaattisista 
vakauttajista euroalueella;

Or. en

Tarkistus 45
Maria Arena, Hugues Bayet
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Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää tässä yhteydessä erittäin 
tärkeänä suotuisan ilmapiirin luomista 
julkisten investointien kehittämiseen; 
toivoo erityisesti, että jäsenvaltioiden 
velkalaskelmissa jätetään huomiotta 
julkiset investoinnit varsinkin sen 
vaikutuksen takia, joka Euroopan 
kansantalouden tilinpito- ja 
aluetilinpitojärjestelmän uusilla 
tilinpäätösstandardeilla (2010) on tiettyjen 
hallitusten investointivalmiuksiin; pyytää 
siksi Euroopan keskuspankilta
asiaintilaan mukautettuja päätöksiä;

Or. fr

Tarkistus 46
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen 
ohjausjakson lujittamiseen ja 
syventämiseen keinona ehkäistä 
tehokkaasti kriisiä; pitää tätä tavoitetta 
ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
kädessä sosiaalisen kehityksen kanssa;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 47
Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
kädessä sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa lujittamaan demokraattista 
legimiteettiä ja syventämään 
eurooppalaista ohjausjaksoa 
jäsenvaltioiden talous- ja 
sosiaalipolitiikkojen hyödyllisenä 
koordinointijärjestelmänä;

Or. fr

Tarkistus 48
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
kriittiseen arvioon erityisesti keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisten näkökohtien kanssa;

Or. pl

Tarkistus 49
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, ja kannustaa sitä 
esittämään jäsenvaltioille kehotuksen 
laatia todellisia toimia, joilla pyritään 
poistamaan useita EU:n jäsenvaltioita 
koetteleva absoluuttinen köyhyys;

Or. it

Tarkistus 50
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
kädessä sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen 
mahdollisena keinona pitää julkisen 
talouden kestävyys ja makrotalouden 
tasapaino sopusoinnussa koko unionin 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa; kehottaa tätä 
tavoitetta ajatellen komissiota 
laajentamaan ehdotustaan yksinkertaista 
talousarviovastuuta pidemmälle ja 
siirtymään sosiaalisia investointeja ja 
rakenneuudistuksia käsittelevään 
politiikkaan, jotta voidaan varmistaa, että 
sosiaalisen markkinatalouden tavoitteena 
on parempi sosiaalinen kehitys sekä 



PE546.881v01-00 28/72 AM\1048145FI.doc

FI

varallisuuden oikeudenmukaisempi 
jakautuminen, yhteenkuuluvuus ja 
sukupuolten parempi tasa-arvo;

Or. en

Tarkistus 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
tarkistamiseen keinona ehkäistä 
tehokkaasti kriisiä; pitää tätä tavoitetta 
ajatellen myönteisenä komission ehdotusta 
kohdentaa toimintansa ei ainoastaan 
talousarviovastuuseen, vaan myös 
investointeihin ja rakenneuudistuksiin sillä 
edellytyksellä, että niissä liitetään yhteen 
markkinatalous ja sosiaalinen kehitys;

Or. fr

Tarkistus 52
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja tehostamiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
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sosiaalisen kehityksen kanssa; sosiaalisen kehityksen kanssa;

Or. hu

Tarkistus 53
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
pyrkiä ehkäisemään kriisi; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja kohdennettuihin 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

Or. el

Tarkistus 54
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kanssa;



PE546.881v01-00 30/72 AM\1048145FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä, jotta kriisin 
jälkeen voidaan luoda uusia työpaikkoja 
ja jotta kasvuvauhdit lähenisivät toisiaan 
EU:ssa; pitää tätä tavoitetta ajatellen 
myönteisenä komission ehdotusta 
kohdentaa toimintansa ei ainoastaan 
talousarviovastuuseen, vaan myös 
investointeihin ja rakenneuudistuksiin, 
jotta markkinatalous ja työpaikkojen 
luominen saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä ja edistää 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua; 
pitää tätä tavoitetta ajatellen myönteisenä 
komission ehdotusta kohdentaa toimintansa 
ei ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta sosiaalinen 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
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kädessä sosiaalisen kehityksen ja 
yhteenkuuluvuuden kanssa;

Or. en

Tarkistus 57
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä ja edistää 
kasvua; pitää tätä tavoitetta ajatellen 
myönteisenä komission ehdotusta 
kohdentaa toimintansa ei ainoastaan 
talousarviovastuuseen, vaan myös 
investointeihin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 58
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
kädessä sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. torjuu eurooppalaisen ohjausjakson
lujittamisen ja syventämisen ja katsoo, 
että sen ylläpitäminen pahentaa kriisiä;
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Or. pt

Tarkistus 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous 
saadaan kulkemaan käsi kädessä 
sosiaalisen kehityksen kanssa;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson 
lujittamiseen ja syventämiseen keinona 
ehkäistä tehokkaasti kriisiä; pitää tätä 
tavoitetta ajatellen myönteisenä komission 
ehdotusta kohdentaa toimintansa ei 
ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan 
myös investointeihin, sosiaaliset 
investoinnit mukaan lukien, 
korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen,
ja rakenneuudistuksiin, jotta 
markkinatalous saadaan kulkemaan käsi 
kädessä sosiaalisen kehityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 60
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että ohjausjakso ei 
periaatteessa sellaisenaan sovi 
sosiaalialalle hajanaisten, riittämättömien 
ja tehottomien indikaattorien takia;

Or. fr

Tarkistus 61
Maria Arena, Hugues Bayet
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. arvioi, että kriisistä pahimmin 
kärsineiden jäsenvaltioiden toteuttamat 
rakenneuudistukset eivät ole tuottaneet 
hedelmiä; kehottaa siitä syystä 
tarkistamaan Euroopassa sokeasti 
toteutettuja julkisen talouden säästötoimia 
ja tilanne huomioon ottaen edistämään 
julkisia investointeja;

Or. fr

Tarkistus 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että SEUT-sopimuksen 121 
artiklaan ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklaan perustuva työllisyys- ja 
talouspolitiikan välinen tasapaino on 
EU:n myönteisen kehityksen kannalta 
välttämätöntä; kehottaa lisäämään 
perustamissopimuksiin sosiaalipolitiikkaa 
koskevan pöytäkirjan sosiaalisten ja 
työelämään liittyvien perusoikeuksien 
suojaamiseksi, jotta sosiaaliset oikeudet 
olisivat tasavertaisessa asemassa 
taloudellisten vapauksien kanssa;

Or. en

Tarkistus 63
Inês Cristina Zuber
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii lisäämään taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
vahvistamalla Euroopan sosiaalirahastoa 
ja koheesiorahastoa, jotta voidaan 
suojella ja lisätä työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavia työpaikkoja ja edistää 
työttömyyden ja köyhyyden torjuntaa;

Or. pt

Tarkistus 64
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä ja parantamaan pysyvästi 
sekä kasvua että työllisyyttä, jotta luodaan 
hyviä työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 65
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
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neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

neuvoston välillä, jotta edistetään 
sosioekonomista politiikkaa, jolla pyritään 
tehostamaan Euroopan kilpailukykyä, 
mutta myös parantamaan pysyvästi kasvua 
ja työllisyyttä;

Or. pl

Tarkistus 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, poistamaan paikallinen 
työttömyys, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

Or. it

Tarkistus 67
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

4. korostaa, että EPSCO-neuvostoon ja 
Ecofin-neuvostoon liittyvien elinten 
välistä vastuunjakoa on tasapainotettava
ja niiden välistä yhteistyötä parannettava 
ja ehdottaa siksi, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
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jolla pyritään vähentämään eriarvoisuutta, 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä 
parantamaan Euroopan kilpailukykyä, 
mutta myös parantamaan pysyvästi 
kestävää kasvua ja laadukasta työllisyyttä 
ja siten edistämään sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 68
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
tervettä kilpailukykyä, mutta myös 
parantamaan pysyvästi kasvua ja erityisesti 
nuorten työllisyyttä;

Or. el

Tarkistus 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 

4. palauttaa mieliin, että EPSCO-
neuvoston ja Ecofin-neuvoston väliset 
yhteiset kokoukset ovat tärkeitä, jotta 
edistetään koordinoitua sosioekonomista 
politiikkaa, jolla pyritään tehostamaan 
Euroopan kilpailukykyä, mutta myös 
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pysyvästi kasvua ja työllisyyttä; parantamaan pysyvästi kasvua ja 
laadukasta työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 70
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä 
kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-
neuvoston välillä, jotta edistetään 
koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, 
jolla pyritään tehostamaan Euroopan 
kilpailukykyä, mutta myös parantamaan 
pysyvästi kasvua ja työllisyyttä;

4. uskoo vahvasti, että EPSCO-neuvoston 
ja Ecofin-neuvoston välillä olisi 
järjestettävä yhteisiä kokouksia, jotta 
edistetään koordinoitua sosioekonomista 
politiikkaa, jolla pyritään tehostamaan 
Euroopan kilpailukykyä, mutta myös 
parantamaan pysyvästi kasvua ja 
laadukasta työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 71
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun olevan merkittävä 
ensimmäinen askel varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
tekemään tulostaulusta jäsenvaltioita 
sitovan ja lisäämään siihen uusia 
indikaattoreita, kuten työn laatu, 
varallisuuden jakautuminen, pitkäaikais-
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ja nuorisotyöttömyys, tasa-arvo ja lasten 
köyhyys;

Or. de

Tarkistus 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa, jotta voidaan välttää 
sellaisten välineiden ja toimien 
käyttöönotto, joissa ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden sosiaalista tilannetta ja 
niiden välisiä eroja; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

Or. it

Tarkistus 73
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen 
avulla voidaan muun muassa yksilöidä 
sellaisten sosiaalisten toimien vaikutus, 
joilla pyritään korjaamaan 
makrotaloudellista epätasapainoa; kehottaa 
komissiota arvioimaan sen laajuutta ja 

5. korostaa, että sosiaalisten 
indikaattoreiden tulostaulun 
sisällyttäminen varoitusmekanismia 
koskevaan kertomukseen on ensimmäinen 
askel muun muassa sellaisten sosiaalisten 
toimien vaikutusten yksilöimisessä, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; painottaa, että tällä ei ole 
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tehokkuutta; toistaiseksi ollut minkäänlaista poliittista 
vaikutusta, ja kehottaa sen vuoksi 
komissiota ja neuvostoa asettamaan 
kaikki sosiaaliset indikaattorit, myös 
köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 
liittyvät, samalle viivalle 
makrotaloudellisten indikaattoreiden 
kanssa; kehottaa komissiota arvioimaan ja 
parantamaan sen laajuutta ja tehokkuutta 
sekä varmistamaan, että työllisyyttä 
koskevan tulostaulun tulokset ja 
sosiaaliset indikaattorit otetaan 
perusteellisesti huomioon maakohtaisten 
suositusten laadinnassa ja niiden 
jäsenvaltioissa toteutettavan 
täytäntöönpanon arvioinnissa; kehottaa 
komissiota laatimaan järjestelmän, joka 
käynnistää ennaltaehkäisevät ja korjaavat 
toimet, kun sosiaaliset indikaattorit 
saavuttavat asetetun kynnyksen;

Or. en

Tarkistus 74
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta, 
mukaanlukien sen, miten tehokkaita 
käytössä olevat indikaattorit ja Eurostatin 
yhteydessä suoritetut tutkimukset ovat ja 
miten ne ottavat huomioon jäsenvaltion 
erityispiirteet, sosiaaliset ominaisuudet ja 
saavutetut tulokset omiin perusarvoihinsa 
nähden (samanaikaisesti kiinnikuronnan 
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tahdin, kiinnikuronnan ja kasvun 
edellytysten sekä kestävyyden tutkimuksen 
kanssa); 

Or. hu

Tarkistus 75
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden 
tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla 
voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla 
pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että näitä indikaattoreita 
pidetään eurooppalaisessa ohjausjaksossa 
yhtä tärkeinä kuin taloudellisia 
indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 76
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että tulostaulusta puuttuu 
olennaisia elementtejä, kuten avointen 
työpaikkojen määrää, laatua ja sijaintia 
koskevat tiedot sekä yritysten konkurssien 
lukumäärä;

Or. fr
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Tarkistus 77
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota esittelemään 
mahdollisimman pian tarkistuksen 
makrotalouden epätasapainoa koskevasta 
menettelystä ja varoitusmekanismista, 
joista on säädetty asetuksessa 
(EU) N:o 1176/2011 ja 
(EU) N:o 1174/2011, ja käsittelemään 
siinä

a) indikaattoreiden ja kynnysarvojen 
muutosta, siirtymistä 
kustannuskilpailukyvystä laajempaan 
kilpailukykyä koskevaan käsitykseen, 
jossa otetaan huomioon esimerkiksi 
henkisen pääoman laatu, 
työmarkkinoihin osallistuminen, 
pääomakustannukset, voimavarojen 
tehokas käyttö, energiatehokkuus ja 
eriarvoisuus;

b) makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn sopusuhtaisuutta 
niin, että nykyisiä vaihtotaseen ylijäämiä 
käsitellään samoin kuin alijäämiä;

Or. en

Tarkistus 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää sisällyttämään euroalueen 
budjettikurin valvontaa koskeviin 
erityisiin säännöksiin työllisyyttä, 
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uudelleen jakamista ja sosiaalisia 
seikkoja koskevat indikaattorit, kuten 
korkealaatuiset työpaikat, köyhyys, 
lapsiköyhyys tai asuntojen saatavuus, 
samalla tavoin kuin on olemassa 
makrotaloudellisia indikaattoreita, joiden 
avulla taataan talousarvion ja sosiaalisen 
mallin kestävyys;

Or. es

Tarkistus 79
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että liiallisen 
eriarvoisuuden olisi oltava 
varoitusmekanismin käynnistävä tekijä, 
sillä se horjuttaa yhteiskuntien vakautta 
ja vaarantaa yhteenkuuluvuuden ja 
talouden suorituskyvyn; korostaa, että 
EU:ssa koettu eriarvoisuuden 
lisääntyminen, joka on myös tullut esiin 
ohjausjakson maakohtaisessa 
raportoinnissa, on huomattava uhka 
demokratialle; panee merkille 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
ja ILO:n varoitukset, joiden mukaan 
lisääntyvä eriarvoistuminen EU:ssa voi 
horjuttaa eurooppalaisia yhteiskuntia;

Or. en

Tarkistus 80
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

6. pyytää komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

Or. pl

Tarkistus 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi, ennen 
kaikkea kansalaispalkkaa ja taattua 
vähimmäistuloa koskevat; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

Or. it

Tarkistus 82
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kestävän kasvun, laadukkaan työllisyyden 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
tukemiseksi sekä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
edistymiseksi; pyytää komissiota laatimaan 
Euroopan parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

Or. en

Tarkistus 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

6. pyytää komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille vuosittain arvion siitä, 
kuinka näiden suositusten todellisessa 
täytäntöönpanossa on edistytty ja mikä on 
ollut niiden vaikutus valtioiden velkaan ja 
alijäämään sekä sosiaalisiin 
indikaattoreihin; arvio voitaisiin liittää 
kasvua koskevaan vuosittaiseen 
kertomukseen;

Or. fr

Tarkistus 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset 
kasvun, laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tukemiseksi; pyytää 
komissiota laatimaan Euroopan 
parlamentille näiden suositusten 
todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä koskevan vuosittaisen arvion, 
joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan 
vuosittaiseen kertomukseen;

Or. en

Tarkistus 85
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa komissiota siitä, että 
vaikka palkat ovat tärkeä tekijä 
euroalueen makrotaloudellisen 
epätasapainon korjaamisessa, ne eivät ole 
pelkästään talouden tilaa kohentava 
väline vaan ennen kaikkea kaikki se tulo, 
jolla työntekijöiden on tultava toimeen; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
palkkoja koskevat suositukset eivät lisää 
työssäkäyvien köyhyyttä tai palkkoihin 
liittyvää eriarvoisuutta jäsenvaltioissa tai 
aiheuta vahinkoa matalatuloisille 
ryhmille;

Or. en

Tarkistus 86
Jérôme Lavrilleux
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä pk-yritykset 
luovat yli 80 prosenttia unionin 
työpaikoista ja saavat aikaan kestävää ja 
osallistavaa kasvua;

Or. fr

Tarkistus 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kannustaa komissiota yhteistyössä 
EIP:n kanssa pikaisesti helpottamaan pk-
yritysten rahoituksen saantia Euroopan 
strategisten investointien rahastosta sekä 
Euroopan investointirahastosta, sillä juuri 
pk-yritykset luovat työpaikkoja 
Eurooppaan;

Or. it

Tarkistus 88
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä pk-yritykset ovat 
yksi työpaikkojen luomisen tukipilareista 
Euroopassa; pitää valitettavana, että 
Euroopan strategisten investointien 
rahastosta ei aiota korvamerkitä tai 
kohdistaa varoja pk-yrityksille, vaan asia 
jää yksinomaan johtokunnan 
päätettäväksi; kehottaa Euroopan 
strategisten investointien rahastoa 
noudattamaan unionin nykyisiä 
investointiperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 89
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa määrittämään pk-yritysten 
Euroopan strategisten investointien 
rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta rahoitettaviin 
investointeihin osallistumisen 
mahdollistavat perusteet, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan; 
katsoo, että jos hankkeiden 
valintaperusteet ja osallistumisen 
edellytykset määritetään mahdollisimman 
ripeästi, myös pk-yritykset voivat 
valmistautua ja yhteensovittaa toimet 
paremmin;

Or. pl
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Tarkistus 90
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan, 
ja samalla valvomaan varojen 
asianmukaista käyttöä ja huolehtimaan 
siitä;

Or. el

Tarkistus 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n 
kanssa helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia Euroopan strategisten 
investointien rahastosta sekä Euroopan 
investointirahastosta, sillä juuri pk-
yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan; 
korostaa, että uuden kasvun ja uusien 
työpaikkojen luominen on tärkeää 
talouden eurooppalaisen 
ohjausjärjestelmän yleisen hyväksynnän 
kannalta; kehottaa siksi komissiota 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lisätään 
luottamusta talouteen ja parannetaan 
liiketoimintaympäristöä kiinnittäen 
huomiota erityisesti pk-yrityksiin, 
byrokratian vähentämiseen ja rahoituksen 
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saantiin;

Or. en

Tarkistus 92
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana unionin täysin 
ristiriitaista suhtautumista – palvelut on 
määrätty vapautettaviksi, mutta 
pakottavia normeja on säädetty yhä 
enemmän, mikä saa pk-yritykset 
polvilleen sen sijaan, että niitä 
suojeltaisiin;

Or. fr

Tarkistus 93
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että talouden 
ohjausjärjestelmällä on helpotettava 
oikeanlaisen ympäristön luomista 
Eurooppaan, jotta voidaan edistää 
yrittäjyyttä etenkin nuorten keskuudessa; 
on huolissaan siitä, että pk-yrityksissä 
työskentelevien osuus on pienentynyt 
kriisin aikana; 

Or. en
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Tarkistus 94
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että pk-yritykset luovat 
jatkuvasti uusia työpaikkoja, mutta niiden 
rahoitusvaikeudet, jotka liittyvät talouden 
nykyiseen suhdanteeseen, ovat syy 
työttömyyden kasvuun;

Or. fr

Tarkistus 95
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että verotuksen painopisteen 
siirtäminen pois työn verottamisesta voi 
edistää kasvun vauhdittamista ja 
työllisyysasteiden paranemista;

Or. en

Tarkistus 96
Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 

Poistetaan.
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nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

Or. fr

Tarkistus 97
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä; 
muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
työmarkkinoiden mahdollisimman suuri 
yhdentäminen on edelleen keskipitkän 
aikavälin tavoite, jotta sosiaalista 
kehitystä voidaan edistää tasapainoisessa 
ja kilpailukykyisessä ympäristössä;

Or. fr

Tarkistus 98
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; katsoo, että
nykyaikaistaminen ei voi kuitenkaan 



PE546.881v01-00 52/72 AM\1048145FI.doc

FI

rajoittua ainoastaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelun tason alentamiseen ja 
sosiaaliturvan vähentämiseen; kannustaa 
jäsenvaltioita tiedonvaihtoon käytännöistä;

Or. pl

Tarkistus 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä kohti tehokkaampaa ja 
kohdennetumpaa talousarviopolitiikkaa 
jatkamaan edelleen työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä, kuten 
kansalaispalkan ja taatun 
vähimmäistulon, nykyaikaistamista; 
kannustaa niitä tiedonvaihtoon parhaista 
käytännöistä;

Or. it

Tarkistus 100
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa finanssipolitiikkaa, 
köyhyyden vähentämistä ja 
oikeudenmukaisen liikkuvuuden 
edistämistä koordinoimaan paremmin 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä parantamista 
ja varmistamaan, että näillä aloilla 
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toteutetut rakenneuudistukset eivät 
heikennä työehtoja tai riittävän 
sosiaaliturvan saatavuutta, joka on 
kaikkien oikeus ja edellytys tasa-
arvoisemman yhteiskunnan luomiselle; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vaihtamaan tietoa parhaista käytännöistä 
ja edistämään keskinäistä oppimista myös 
alue- ja paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
politiikkaa nykyaikaistamaan 
työmarkkinoitaan ja 
sosiaaliturvajärjestelmiään siten, että 
säilytetään työn laatu ja sosiaalinen 
suojelu, jotka pitävät yllä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä sekä 
talous- ja rahoituskriisien sietokykyä; 
kannustaa niitä tiedonvaihtoon parhaista 
käytännöistä;

Or. fr

Tarkistus 102
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
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talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä, 
joilla investoidaan ihmisiin ja korostetaan 
eurooppalaista solidaarisuutta;

Or. el

Tarkistus 103
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
edelleen työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

Or. es

Tarkistus 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa, 
koulutusjärjestelmiensä ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista toteuttamalla 
rakenneuudistuksia, joiden avulla 
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voidaan varmistaa, että osaaminen vastaa 
paremmin työpaikkojen tarpeita; 
kannustaa niitä tiedonvaihtoon parhaista 
käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa finanssipolitiikkaa ja 
oikeudenmukaisempaa liikkuvuutta 
yhtenäisillä työmarkkinoilla 
koordinoimaan paremmin
työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista ja varmistamaan, että 
näillä aloilla toteutetut 
rakenneuudistukset eivät heikennä 
työehtoja tai riittävän sosiaaliturvan 
saatavuutta, joka on kaikkien oikeus ja 
edellytys tasa-arvoisemman yhteiskunnan 
luomiselle;

Or. en

Tarkistus 106
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen 
työmarkkinoidensa ja 

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
etusijalle sosiaaliset kysymykset ja 
edistämään työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavia työpaikkoja, joista 
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sosiaaliturvajärjestelmiensä 
nykyaikaistamista; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

maksetaan ihmisarvoista palkkaa, ja 
laajentamaan sosiaaliturvan kattamaan 
kaikki ihmiset; kannustaa niitä 
tiedonvaihtoon parhaista käytännöistä;

Or. pt

Tarkistus 107
Georgi Pirinski

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kiinnittää huomiota ehdotuksiin sen 
varmistamisesta, että jäsenvaltiot 
osallistuvat aktiivisesti Junckerin 
suunnitelman täytäntöönpanoon 
kehittämällä eurooppalaisen kehyksen, 
jossa koulutusta, tutkimusta ja kehitystä 
sekä ammatillista koulutusta koskevat 
menot suljettaisiin alijäämätavoitteiden 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 108
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, ettei unioni anna 
itselleen mahdollisuuksia nykyaikaistua, 
koska sen suositukset johtavat tosiasiassa 
sosiaaliseen taantumiseen;

Or. fr
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Tarkistus 109
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää valitettavana, että pyrkiessään 
tasapainottamaan finanssipolitiikkaa 
komissio on päättänyt sivuuttaa 
sosiaaliturvajärjestelmien merkityksen 
keskeisenä talouden ja yhteiskunnan 
vakauttamisen välineenä;

Or. en

Tarkistus 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ehdottaa, että palkat on jätettävä 
talouden ohjausjärjestelmään olennaisesti 
liittyvien velvoitteiden ulkopuolelle ja 
niille on taattava vähintään 
työehtosopimuksissa neuvoteltu taso;

Or. fr

Tarkistus 111
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota laajentamaan 
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budjettikuripakettiin sisältyvät palkkoja 
koskevat suojalausekkeet, joilla suojataan 
neuvotteluoikeutta ja oikeutta 
työtaistelutoimiin, koskemaan kaikkia 
EU:n taloudellisen sääntelyn välineitä; 
kehottaa työmarkkinaosapuolia 
lisäämään palkkojen koordinointia 
euroalueella epätasapainon välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 112
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla; ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kehottaa jäsenvaltiota paneutumaan
nuorisotyöttömyyttä koskevaan 
hätätilanteeseen nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja käyttämällä kaikkia saatavilla 
olevia resursseja yhteisvaikutteisesti,
tehokkaasti ja kohdennetusti; kannustaa
nuorisotyöllisyyden tukemiseksi myös 
rajat ylittävään liikkuvuuteen, jonka on 
EURES-portaalin kehittämisen ansiosta 
oltava aina kohdennettu ja vaihtoehtoinen 
ammatillinen valinta verrattuna 
kotimaahan kohdistuvaan valintaan, 
jonka mahdollisuus on joka tapauksessa 
turvattava;

Or. it

Tarkistus 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla; ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla edistämällä sisämarkkinoiden 
kysyntää ja tarjontaa; ja suosittelee myös 
rajat ylittävän liikkuvuuden tukemista 
kehittämällä EURES-portaalia 
nuorisotyöllisyyden edistäjänä;

Or. it

Tarkistus 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kannustaa komissiota
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi antamaan 
jäsenvaltioille tilaisuuden käyttää
saatavilla olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
perustamiseen tähtäävien täsmällisten ja 
säännöllisten suuntaviivojen avulla ja 
suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

Or. fr

Tarkistus 115
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti sijoittamalla 
ihmispääomaan, erityisesti koulutukseen 
huomioiden etenkin 
nuorisotyöllisyysaloitteet työttömyyden 
eniten koettelemilla alueilla; suosittelee 
myös rajat ylittävän liikkuvuuden 
tukemista tukemalla rajat ylittävää 
kumppanuutta ja kehittämällä EURES-
portaalia nuorisotyöllisyyden edistäjänä;

Or. pl

Tarkistus 116
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti ja luomaan kannustimia 
työllisyyden lisäämiseksi jäsenvaltioissa, 
joissa työttömyys on erityisen korkea;

Or. el

Tarkistus 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään saatavilla 
olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja tehostamalla ammatillisen 
koulutuksen käyttöä keinona parantaa 
työllistettävyyttä sekä osaamisen ja 
työpaikkojen vastaavuutta ja suosittelee 
myös rajat ylittävän liikkuvuuden 
tukemista kehittämällä EURES-portaalia 
nuorisotyöllisyyden edistäjänä;

Or. en

Tarkistus 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita 
nuorisotyöttömyyttä koskevan 
hätätilanteen vuoksi käyttämään 
saatavilla olevia resursseja tehokkaasti ja 
kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen 
avulla ja suosittelee myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden tukemista kehittämällä 
EURES-portaalia nuorisotyöllisyyden 
edistäjänä;

9. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
täysimääräisesti kaikki 
nuorisotyöllisyysaloitteessa käytettävissä 
olevat varat tehokkaasti ja kohdennetusti 
voidakseen puuttua nuorisotyöttömyyttä 
koskevaan hätätilanteeseen riittävällä 
tavalla; katsoo, että tämän vuoksi on 
välttämätöntä, että nuorisotyöllisyyttä 
edistäviin toimiin, kuten 
nuorisotakuuseen, osoitetut 
jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuudet 
jätetään huomioimatta kansallisten 
alijäämien laskemisessa; kehottaa 
komissiota ehdottamaan toimia rajat 
ylittävän liikkuvuuden tukemiseksi, myös 
vahvistamalla EURES-portaalia tärkeänä 
nuorityöllisyyden edistäjänä;

Or. en
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Tarkistus 119
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että EURES-portaali ei ole 
millään muotoa työllisyyden edistäjä, 
vaan se auttaa ainoastaan siirtämään 
työnpuutetta paikasta toiseen;

Or. fr

Tarkistus 120
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kannustaa jäsenvaltioita asettamaan 
tärkeysjärjestykseen iäkkäiden 
työntekijöiden tukitoimet ikääntyvien 
yhteiskuntien ja eläkejärjestelmien 
uudistusten vuoksi; kehottaa komissiota 
määrittämään iäkkäille työntekijöille 
ohjattavien EU:n varojen käytön 
perusteet ja lisäämään valvontaa sekä 
voimistamaan iäkkäiden 
työllistämistoimia;

Or. pl

Tarkistus 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. panee hyvin huolestuneena merkille, 
että pitkäaikaistyöttömyys on 
kaksinkertaistunut kriisin aikana; toteaa 
lisäksi, että kasvu on ollut vieläkin 
suurempaa alhaisen osaamistason
työntekijöiden keskuudessa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että se ottaa 
pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan 
huomioon politiikoissaan ja 
maakohtaisissa suosituksissaan; 

Or. en

Tarkistus 122
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. panee hyvin huolestuneena merkille, 
että pitkäaikaistyöttömyys on 
kaksinkertaistunut kriisin aikana; toteaa 
lisäksi, että kasvu on ollut vieläkin 
suurempaa alhaisen osaamistason 
työntekijöiden keskuudessa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että se ottaa 
pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan 
huomioon politiikoissaan ja 
maakohtaisissa suosituksissaan;

Or. en

Tarkistus 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. katsoo, että eriarvoisuuden 
lisääntymistä Euroopassa olisi pidettävä 
unionin taloudellisessa järjestelmässä 
ensiarvoisen tärkeänä kysymyksenä; 
katsoo, että parhaita keinoja torjua 
eriarvoisuuden lisääntymistä on lisätä 
toimia laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseksi Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 124
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. katsoo, että eriarvoisuuden 
lisääntymistä Euroopassa olisi pidettävä 
unionin taloudellisessa järjestelmässä 
ensiarvoisen tärkeänä kysymyksenä; 
katsoo, että parhaita keinoja torjua 
eriarvoisuuden lisääntymistä on lisätä 
toimia laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseksi Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 125
Guillaume Balas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 

10. suosittelee varmistamaan 
eurooppalaisen ohjausjakson 
täysimääräisen demokraattisen valvonnan 
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vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

ottamalla jäsenvaltioiden ja komission 
väliseen taloutta koskevaan vuoropuheluun 
paremmin mukaan Euroopan parlamentin, 
kansalliset parlamentit ja 
työmarkkinaosapuolet.

Or. fr

Tarkistus 126
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. korostaa tarvetta ottaa jäsenvaltioiden 
ja komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet 
Euroopan kehityksen demokraattisen 
valvonnan turvaamiseksi.

Or. it

Tarkistus 127
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi sekä unionin toimielinten ja 
kansalaisten välillä kasvavan kuilun 
pienentämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden 
ja komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

Or. fr
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Tarkistus 128
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit, kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolet.

Or. fr

Tarkistus 129
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. kiinnittää huomiota talouden 
ohjausjärjestelmän demokraattisen 
valvonnan vajeeseen; kehottaa ottamaan 
tähän aktiivisesti mukaan kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet sekä
Euroopan parlamentin.

Or. pl

Tarkistus 130
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. suosittelee talouden 
ohjausjärjestelmän demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja ohjausjakson 
laadun ja prosessiin sitoutumisen 
parantamiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen koko ohjausjaksoon 
paremmin mukaan Euroopan parlamentin, 
kansalliset parlamentit sekä 
kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet 
niin jäsenvaltioiden kuin EU:n tasolla; 
korostaa, että kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien mielekäs ja jäsennelty 
kuuleminen edistäisi prosessin 
demokraattista oikeutusta ja sen 
mahdollisuutta, että uudistukset saavat 
kansalaisten hyväksynnän ja että niiden 
täytäntöönpano onnistuu; toteaa, että 
näin voidaan vahvistaa myös uudistuksia 
koskevan arvioinnin näyttöpohjaa.

Or. en

Tarkistus 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. suosittelee demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja ohjausjakson 
laadun ja prosessiin sitoutumisen 
parantamiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen koko ohjausjaksoon 
paremmin mukaan Euroopan parlamentin, 
kansalliset parlamentit sekä 
kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet 
niin jäsenvaltioiden kuin EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. suosittelee demokraattisen valvonnan 
lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen taloutta koskevaan 
vuoropuheluun paremmin mukaan 
Euroopan parlamentin, kansalliset 
parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.

10. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa, että komission ja 
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neuvoston olisi tehtävä Euroopan 
parlamentin kanssa toimielinten välinen 
sopimus, jotta parlamentin asemasta koko 
ohjausjaksossa olisi täysi varmuus;

Or. en

Tarkistus 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa tarkistamaan talouden 
ohjausjärjestelmän asetukset ja tekemään 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon seuraavat 
muutokset:

a) komission on järjestettävä ennen 
vuotuisen kasvuselvityksen julkaisemista 
keskustelu Euroopan parlamentin 
jäsenten kanssa kasvuselvityksen yleisistä 
suuntaviivoista;

b) vuotuisen kasvuselvityksen 
julkaisemisen jälkeen ja ennen asiaa 
koskevaa keskustelua Eurooppa-
neuvostossa on järjestettävä kolmen 
toimielimen välinen 
kolmikantaneuvottelu, jossa sovitaan 
taloutta, työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevat puitteet;

c) vuotuista kasvuselvitystä koskevan 
mietinnön hyväksymisen jälkeen ja ennen 
asiaa koskevaa keskustelua Eurooppa-
neuvostossa on järjestettävä kolmen 
toimielimen välinen 
kolmikantaneuvottelu, jossa sovitaan 
taloutta, työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevat puitteet;

Or. es
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Tarkistus 136
Emilian Pavel

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla 
olisi oltava talouden ohjausjärjestelmässä 
vahvempi asema sekä EU:n tasolla että 
jäsenvaltioissa; katsoo, että vahvempi 
asema lisäisi talouden ohjausjärjestelmän 
demokraattista oikeutusta ja suojaisi 
kansalaisten oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. toteaa, että jäsenvaltioiden on 
tiedotettava tammikuuhun mennessä 
vähintään kansallisille parlamenteilleen 
kansallisten uudistusohjelmiensa ja 
vakaus- ja lähentymisohjelmiensa 
sisällöstä; toteaa, että ohjelmien mukaan 
on liitettävä pöytäkirja kansallisessa 
parlamentissa järjestetystä 
asiaankuuluvasta keskustelusta; toteaa, 
että jos tätä pöytäkirjaa ei liitetä 
ohjelmien mukaan, komission on 
palautettava kansalliset uudistusohjelmat 
ja vakaus- ja lähentymisohjelmat ja 
katsottava, että niitä ei ole esitelty, sekä 
käynnistettävä soveltuva two-pack- ja six-
pack-asetuksissa säädetty menettely; 
suosittelee joka tapauksessa, että 
kansalliset parlamentit hyväksyvät 
kansalliset uudistusohjelmat ja vakaus- ja 
lähentymisohjelmat sen sijaan, että 
parlamenteille ainoastaan tiedotettaisiin 
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niistä;

Or. es

Tarkistus 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. pyytää, että jäsenvaltiot liittävät 
kansallisten uudistusohjelmien ja vakaus-
ja lähentymisohjelmien pakolliseksi 
liitteeksi pöytäkirjan, josta käyvät ilmi 
edustavimpien kansalaisjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan mielipiteet;

Or. es

Tarkistus 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 d. pyytää, että komission, neuvoston ja 
Euroopan parlamentin sekä 
kansalaisjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan välisestä 
keskustelusta EU:n tasolla tehdään 
vakituinen toimintatapa vuotuisen 
kasvuselvityksen ja Eurooppa-neuvoston 
maaliskuun kokouksen välillä ennen kuin 
Eurooppa-neuvosto hyväksyy 
maakohtaiset suositukset;

Or. es
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Tarkistus 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
10 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 e. kehottaa lisäämään eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon velvollisuuden järjestää 
kansallisia työllisyysohjelmia, joissa 
arvioidaan työpaikkojen luomisen 
edistämistä varten suunniteltuja 
politiikkoja, työmarkkinoita, työpaikkojen 
laatua, palkkojen riittävyyttä ja 
työlainsäädännössä vaadittua 
joustavuutta ja turvallisuutta;

Or. es


