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1.9.2010 A7-0235/51 

Tarkistus  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 4 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 

strategia perustui sen tunnustamiseen, että 

EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja 

kilpailukykyään sekä lisättävä sosiaalista 

yhteenkuuluvuuttaan tilanteessa, jossa 

kilpailu on maailmanlaajuista, teknologia 

kehittyy ja väestö ikääntyy. Lissabonin 

strategia uudistettiin sen jälkeen, kun siitä 

oli vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 

perusteella keskityttiin enemmän kasvun 

tehostamiseen sekä uusien ja parempien 

työpaikkojen luomiseen. 

(4) Vuonna 2000 käynnistetty Lissabonin 

strategia perustui sen tunnustamiseen, että 

EU:n on säilytettävä tuottavuutensa ja 

kilpailukykynsä sekä lisättävä sosiaalista 

yhteenkuuluvuuttaan maailmanlaajuisen 

kilpailun, keskinäisen taloudellisen 

riippuvuuden, muutosten, teknologian 

kehittymisen ja väestönmuutosten 

olosuhteissa. Lissabonin strategia 

uudistettiin sen jälkeen, kun siitä oli 

vuonna 2005 tehty väliarviointi, jonka 

perusteella keskityttiin enemmän kasvun 

tehostamiseen sekä uusien ja parempien 

työpaikkojen luomiseen. Viime kädessä 

Lissabonin strategia ei saavuttanut 

tavoitteitaan. Keskittymällä 

kilpailukykyyn, kulujen leikkaamiseen, 

hyvinvointivaltion purkamiseen, yhä 

joustavampiin työmarkkinoihin, 

markkinoiden yleiseen vapauttamiseen ja 

erityisesti rahoitusmarkkinoiden 

sääntelyn purkuun se lisäsi tulojen ja 

varallisuuden jakautumiseen liittyvää 

epätasa-arvoa ja edisti köyhyyden kasvua, 

sosiaalista syrjäytymistä, huonosti 

palkattuja töitä ja epävarmoja työsuhteita. 

Nyt tarvitaan toisenlaista Euroopan 

unionin strategiaa, jolla edistetään 

kestävää kehitystä, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja täystyöllisyyttä. 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Tarkistus  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 7 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 

Eurooppa 2020 –strategian laatimista 

seuraavalle vuosikymmenelle, jotta EU 

voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja 

ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää 

ja osallistavaa kasvua. Asianomaisten 

suuntaviivojen alla luetellut viisi 

yleistavoitetta muodostavat yhteiset 

tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 

unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 

pyrittävä kaikin tavoin saavuttamaan 

kansalliset tavoitteet ja poistamaan kasvua 

rajoittavat pullonkaulat. 

(7) Komissio ehdotti uuden strategian eli 

Eurooppa 2020 –strategian laatimista 

seuraavalle vuosikymmenelle ja tässä 

yhteydessä tarvitaan nykyisen 

makrotalouspolitiikan muuttamista 

(vakaussopimuksen lakkauttaminen, 

yksityistämisen ja talouden vapauttamisen 

lopettaminen mukaan luettuna), jotta 

etusijalle voidaan asettaa laadukkaiden 

työpaikkojen luominen siten, että naisten 

oikeudet, entistä paremmat palkat, 

köyhyyden vähentäminen sekä sosiaalisen 

osallisuuden ja edistyksen saavuttaminen 

otetaan huomioon. Asianomaisten 

suuntaviivojen alla luetellut viisi 

yleistavoitetta muodostavat yhteiset 

tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden ja 

unionin toimia. Jäsenvaltioiden olisi 

saavutettava kansalliset tavoitteet ja 

poistettava esteet, jotka rajoittavat uusien 

korkealaatuisten työpaikkojen luomista. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Tarkistus  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 8 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 

talouskriisistä irtautumiseksi 

jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 

varmistetaan makrotalouden vakaus ja 

julkisen talouden kestävyys, parannetaan 

kilpailukykyä, vähennetään 

makrotaloudellista epätasapainoa ja 

parannetaan työmarkkinoiden 

toimivuutta. Finanssipoliittiset 

elvytystoimet olisi saatettava päätökseen, 

ja tämä olisi toteutettava koordinoidusti 

vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. 

(8) Osana laaja-alaisia strategioita 

talouskriisistä irtautumiseksi 

jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kunnianhimoisia uudistuksia, joilla 

parannetaan makrotalouden 

suorituskykyä ja parannetaan 

kilpailukykyä tavoitteena sosiaalisesti ja 

ympäristön kannalta kestävä kehitys, 

vähennetään makrotaloudellista 

epätasapainoa ja lisätään laadukkaita 

työpaikkoja ja sosiaalista suojelua 

Finanssipoliittista elvytystä olisi jatkettava 

kolmesta viiteen vuotta tästä eteenpäin, 

jotta voidaan voittaa talouden 

pysähtyminen ja työttömyyden kasvu. 

Jäsenvaltioiden ja EU:n tason 

koordinoiduilla finanssipoliittisilla 

elvytystoimilla olisi pyrittävä talouden 

elpymiseen kohdennetulla EU:n 

elvytyssuunnitelmalla, jonka kaikilla osa-

alueilla otetaan huomioon sukupuolten 

tasa-arvo ja jossa yksi prosentti EU:n 

BKT:stä suunnataan vuosittain 

investointeihin ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti kestävään kehitykseen, minkä 

myötä voidaan kehittää uusia laadukkaita 

työpaikkoja luova strategia. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Tarkistus  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Johdanto-osan 12 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 

(12) EU:n ja jäsenvaltioiden 

rakenneuudistukset voivat edistää 

tehokkaasti kasvua ja työpaikkojen 

luomista, jos ne parantavat EU:n 

kilpailukykyä globaalissa taloudessa, 

avaavat uusia mahdollisuuksia 

eurooppalaisille viejille ja mahdollistavat 

elintärkeän tuonnin kilpailukykyisen 

saatavuuden. Uudistuksissa olisi sen 

vuoksi otettava huomioon ulkoiset 

kilpailukykyvaikutukset, jotta Euroopan 

kasvua sekä osallistumista avoimille ja 

oikeudenmukaisille markkinoille 

kaikkialla maailmassa voidaan edistää. 

Poistetaan. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Tarkistus  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Liite – suuntaviiva 7 – 1 kohta (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 Suuntaviiva 7: Miesten ja naisten 

tasa-arvo 

 Jäsenvaltioiden on sukupuolten välistä 

tasa-arvoa koskevien 

erityistoimenpiteiden, 

sukupuolikysymysten valtavirtaistamisen 

ja poliittisten erityistoimien avulla 

lisättävä naisten työllisyyttä ja poistettava 

sukupuolten palkkaerot, syrjintä sekä 

työllisyys- ja työttömyystasoa koskevat 

erot; jäsenvaltioiden olisi pyrittävä niin 

miesten kuin naistenkin osalta 

saavuttamaan 75 prosentin työllisyysaste 

(lasketaan vastaavan kokopäivätyön 

perusteella) vuoteen 2020 mennessä 

esimerkiksi seuravilla keinoilla: 

 – enemmän julkisia ja yksityisiä 

investointeja, enemmän laadukkaita 

julkisia palveluja ja tukea perheille ja 

yksilöille; 

 – varmistamalla kohtuuhintaisten, 

joustavien ja laadukkaiden palvelujen 

saatavuus ja erityisesti 

lastenhoitopalvelujen saatavuus luomalla 

edellytykset sille, että 50 prosentille 0–

3-vuotiaista lapsista ja 100 prosentille 3–

6-vuotiaista lapsista saadaan järjestettyä 

hoito, ja että muiden huollettavien 

henkilöiden hoidon saatavuutta 
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parannetaan; 

 – ratkaisemalla epävarmojen työsuhteiden 

ongelma, koska se vaikuttaa selvästi 

useimmin naisiin; 

 – hyödyntämällä yleisemmin ja paremmin 

vähemmistöihin kuuluvien naisten ja 

maahanmuuttajanaisten taitoja; 

 – tunnustamalla käsityöläisammateissa, 

kaupassa, maa- ja kalataloudessa ja 

pienissä perheyrityksissä työskentelevien 

puolisoiden ja avopuolisoiden (joista 

useimmat naisia) oikeudet sosiaaliturvan 

ja heidän tekemänsä työn alalla; 

 – kohentamalla naisvaltaisten alojen 

työoloja ja työn arvostusta (esimerkiksi 

hoito- ja kotitaloustyö sekä tietyt 

palvelualat). 

 Jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimiaan 

pannakseen kaikilta osin täytäntöön 

samanpalkkaisuuden periaatteen, ja 

pyrittävä vähentämään sukupuolten 

välisiä palkkaeroja 0–5 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. Näitä tavoitteita 

tukee komission ehdotus direktiivin 

75/117/ETA tarkistamiseksi, sillä tämä 

lainsäädäntöehdotus on voimassa olevaa 

lainsäädäntöä tehokkaampi ja siinä 

säädetään toimista mahdollisissa 

samapalkkaisuusperiaatteen 

rikkomistapauksissa ja varmistetaan, että 

ne ovat varoittavia ja oikeasuhteisia 

(esimerkiksi kovemmat rangaistukset 

toistuvien rikkomusten tapauksessa). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Tarkistus  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Liite – suuntaviiva 7 – 1 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava 

Eurooppa-neuvoston hyväksymät 

joustoturvan periaatteet 

työmarkkinapolitiikkaansa. Niitä olisi 

sovellettava Euroopan sosiaalirahaston 

tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 

segmentoitumisen ja toimettomuuden sekä 

sukupuolten välisen epätasa-arvon 

torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 

vähentämiseksi. Joustavuutta ja 

turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden olisi 

oltava tasapainoisia ja vahvistettava 

toisiaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 

otettava käyttöön joustavat ja luotettavat 

työsopimukset, aktiivinen 

työvoimapolitiikka, tehokas elinikäinen 

oppiminen, työvoiman liikkuvuutta 

edistävät politiikat, riittävät 

sosiaaliturvajärjestelmät ammatinvaihdon 

turvaamiseksi ja selkeästi esitetyt 

työttömien oikeudet ja velvollisuudet etsiä 

aktiivisesti töitä. 

Jäsenvaltioiden olisi integroitava hyvän 

työn käsite. Sitä olisi sovellettava 

Euroopan sosiaalirahaston täysimääräisellä 

tuella työvoimaosuuden nostamiseksi, 

segmentoitumisen ja omasta tahdosta 

riippumattoman toimettomuuden sekä 

sukupuolten välisen epätasa-arvon 

torjumiseksi ja rakennetyöttömyyden 

vähentämiseksi. Hyvän työn käsitteessä 

keskitytään vahvasti laadun edistämiseen 

työssä, sosiaaliturvan parantamiseen sekä 

sosiaaliseen osallisuuteen ja parannetaan 

työntekijöiden nykyisiä oikeuksia ja 

otetaan käyttöön uusia, edistetään 

työterveyttä ja -turvallisuutta, entistä 

parempaa sosiaalista riskinhallintaa sekä 

työn ja työn ulkopuolisen elämän 

yhteensovittamista. Jäsenvaltioiden olisi 

ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin 

turvallisuuden parantamiseksi siten, että 

luovutaan vähitellen epävarmoista 

työsuhteista ja sellaisista epätyypillisistä 

sopimusjärjestelyistä, jotka liittyvät 

tällaisiin epävarmoihin työllisyyden 

muotoihin. Tällä olisi pyrittävä 

rajoittamaan ja vähentämään 

epätyypillisiä työllisyyden muotoja, joiden 

väärinkäytöstä on tehtävä rangaistavaa. 

Jäsenvaltioiden on sen vuoksi otettava 

käyttöön turvalliset ja luotettavat 
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työsopimukset, aktiivinen ja osallisuutta 

edistävä työvoimapolitiikka, tehokas 

elinikäinen oppiminen, toimintalinjat, joilla 

tuetaan työvoiman vapaaehtoisesti 

valitsemaa liikkuvuutta, tehokkaat ja 

korkealaatuiset sosiaaliturvajärjestelmät 

ammatinvaihdon turvaamiseksi ja selkeästi 

esitetyt työttömien oikeudet, jotka 

oikeuttavat heidät riittäviin etuihin ja 

räätälöityihin toimiin laadukkaiden 

työpaikkojen ja koulutuksen löytämiseksi 

ja joiden avulla he voivat tarvittaessa 

kehittää pätevyyttään ja ammattitaitoaan. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Tarkistus  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Liite – suuntaviiva 7 – 2 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 

sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 

työmarkkinoiden segmentoitumista 

toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 

puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 

työsuhteisiin, vajaatyöllisyyteen ja 

laittomaan työntekoon. Ammatillista 

liikkuvuutta olisi palkittava. Työpaikkojen 

ja työolosuhteiden laatuun olisi puututtava 

torjumalla matalaa palkkausta ja 

varmistamalla riittävä sosiaaliturva myös 

määräaikaisessa työsuhteessa oleville 

henkilöille ja itsenäisille 

ammatinharjoittajille. Työvoimapalveluita 

olisi vahvistettava ja niiden tulisi olla 

kaikkien käytettävissä, myös nuorten ja 

työttömyysuhan alla olevien 

työntekijöiden. Työvoimamarkkinoilta 

pisimpään poissa olleille olisi tarjottava 

yksilöllisiä palveluita. 

Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 

sosiaalista vuoropuhelua ja vähennettävä 

työmarkkinoiden segmentoitumista 

toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 

puututaan määräaikaisiin ja epävarmoihin 

työsuhteisiin, naisten, maahanmuuttajien, 

ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 

syrjintään, vajaatyöllisyyteen ja laittomaan 

työntekoon. Laitonta työtä olisi torjuttava 

tehostamalla työsuojelutarkastajien ja 

sosiaaliturvaviranomaisten harjoittamaa 

valvontaa sekä pienipalkkaisia 

työntekijöitä ja käsityöhön liittyviä 

palveluita koskevilla verotuksellisilla 

toimilla. Ammatillista liikkuvuutta olisi 

palkittava työlainsäädännöllä sekä 

sosiaalisella ja verolainsäädännöllä. Työn 

ja työolosuhteiden laatuun on puututtava 

torjumalla matalaa palkkausta ja 

varmistamalla köyhyyden estävä 

sosiaaliturva myös epävarmassa ja 

muunlaisessa epätyypillisessä 

työsuhteessa oleville henkilöille ja 

itsenäisille ammatinharjoittajille 

Jäsenvaltioiden olisi sovittava EU:n 

minimipalkkatavoitteesta 

(sääntömääräisistä tai valtakunnallisissa, 

alueellisissa tai alakohtaisissa 

työehtosopimuksissa sovituista), jolla 

tarjotaan palkka, joka on vähintään 
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60 prosenttia vastaavasta 

(valtakunnallisesta, alueellisesta jne.) 

palkasta ja lisäksi aikataulusta, jonka 

puitteissa kaikkien jäsenvaltioiden on 

saavutettava tämä tavoite. 

Työvoimapalveluita on vahvistettava 

tehokkaasti, ja niiden tulisi olla kaikkien, 

myös nuorten ja erityisesti työttömyysuhan 

alla olevien työntekijöiden käytettävissä. 

On myös tarjottava vastaavia palveluita 

erityisesti aktiivisen ja osallistavan 

työmarkkinapolitiikan yhteydessä. 

Työvoimamarkkinoilta pisimpään poissa 

olleille olisi tarjottava yksilöllisiä 

palveluita. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Tarkistus  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Ehdotus päätökseksi 
Liite – suuntaviiva 7 – 3 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta kilpailukykyä voitaisiin lisätä ja 

erityisesti matalan osaamistason 

työntekijöiden osallistumisastetta nostaa, 

jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 

talouspolitiikan suuntaviivan 2 mukaisesti 

uudelleen vero- ja etuusjärjestelmäänsä 

sekä julkisten palveluiden kapasiteettia 

tarvittavan tuen antamiseen. 

Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 

työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 

joilla edistetään aktiivista ikääntymistä, 

sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasa-

arvoista palkkausta sekä nuorten, 

vammaisten, laillisten maahanmuuttajien 

ja muiden heikommassa olevien ryhmien 

integroitumista työmarkkinoille. Työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamista 

edistävillä politiikoilla, joiden puitteissa 

voidaan tarjota kohtuuhintaisia 

hoitopalveluita ja organisoida työ 

innovatiivisesti, olisi pyrittävä erityisesti 

nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 

naisten työllisyysasteen parantamiseen. 

Erityisesti korkeakoulutettuja naisia olisi 

saatava työskentelemään tieteen ja 

tekniikan aloilla. Jäsenvaltioiden pitäisi 

myös poistaa esteet uusien työntekijöiden 

pääsyltä työmarkkinoille, tukea itsenäistä 

ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 

luomista, muun muassa vihreässä 

Jotta voitaisiin edistää ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävää kehitystä 

ja nostaa erityisesti matalan osaamistason 

työntekijöiden osallistumisastetta, 

jäsenvaltioiden olisi mukautettava vero- ja 

etuusjärjestelmäänsä sekä lisättävä 

julkisten palveluiden kapasiteettia 

tarvittavan tuen antamiseen. 

Jäsenvaltioiden olisi lisättävä 

työvoimaosuutta toteuttamalla politiikkoja, 

joilla edistetään "hyvän työn" käsitettä, 

sukupuolten välistä tasa-arvoa, 

samanpalkkaisuuden periaatetta, sekä 

nuorten, vammaisten, maahanmuuttajien ja 

muiden heikommassa asemassa olevien 

ryhmien integroitumista työmarkkinoille. 

Tähän tarvitaan EU:n nuorisotakuuta, 

jonka mukaan jokaiselle unionin nuorelle 

tarjotaan viipymättä hänen pätevyyteensä 

ja taitoihinsa nähden sopivaa 

hyväpalkkaista työpaikkaa, 

harjoittelupaikkaa, lisäkoulutusta taikka 

työn ja koulutuksen yhdistelmää, jos hän 

uhkaa jäädä työttömäksi. Työn ja perhe-

elämän yhteensovittamista edistävillä 

politiikoilla, joiden puitteissa voidaan 

tarjota kohtuuhintaisia hoitopalveluita ja 

organisoida työ innovatiivisesti, olisi 

pyrittävä työajan vähentämiseen ilman 

ansionmenetystä ja siten erityisesti 
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työllisyydessä ja hoitoalalla, ja edistää 

sosiaalista innovointia. 

nuorten, ikääntyneempien työntekijöiden ja 

naisten työllisyysasteen parantamiseen 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 

edistävillä politiikoilla olisi lisäksi 

vahvistettava hyvään työsuhdeturvaan 

perustuvaa siirtymäajan turvaa sosiaalisia 

oikeuksia ja sosiaalista suojelua 

parantamalla tuloriskien ehkäisemiseksi 

sekä sen varmistamiseksi, että oikeus 

eläkkeeseen sekä terveydenhoito- ja 

muihin etuuksiin säilyy työpaikan 

vaihtoon liittyvinä siirtymäkausina ja 

myös työntekijän ollessa vapautettuna 

ansiotyöstä (esimerkiksi, kun hän hoitaa 

huollettavanaan olevia henkilöitä taikka 

on täydennyskoulutuksessa tai 

sapattivapaalla). Jäsenvaltioiden olisi 

edistettävä työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamista myös vähentämällä 

selvästi keskimääräistä viikkotyöaikaa, 

alentamalla selvästi lakisääteistä 

viikoittaista enimmäistyöaikaa sekä 

rajoittamalla tiukasti ylitöiden tekemistä. 

Jäsenvaltioiden pitäisi myös poistaa esteet 

uusien työntekijöiden pääsyltä 

työmarkkinoille, tukea itsenäistä 

ammatinharjoittamista ja työpaikkojen 

luomista, muun muassa vihreässä 

työllisyydessä ja arvostettujen, erityisesti 

sosiaalisten, palvelujen alalla, ja edistää 

sosiaalista innovointia. Nuorten ja uusien 

työntekijöiden pääsyä työmarkkinoille 

olisi helpotettava rajoittamalla työuran 

kestoa. 

Or. en 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden toimissa köyhyyden 

vähentämiseksi olisi keskityttävä 

edistämään täysipainoista osallistumista 

yhteiskunnan ja talouden toimintaan sekä 

laajentamaan työllistymismahdollisuuksia, 

ja näissä toimissa olisi hyödynnettävä 

Euroopan sosiaalirahastoa. Myös 

tasapuolisten mahdollisuuksien 

takaamiseen olisi panostettava muun 

muassa kohtuuhintaisten, kestävien ja 

korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 

palvelujen (myös verkkopalvelut 

suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuden 

avulla sekä erityisesti terveydenhuollossa. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 

tehokkaat toimet syrjinnän torjumiseksi. 

Jotta voidaan torjua sosiaalista 

syrjäytymistä, voimaannuttaa ihmisiä ja 

edistää osallistumista työmarkkinoille, olisi 

vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä, 

elinikäistä oppimista ja aktiivisia 

yhteenkuuluvuutta koskevia politiikkoja. 

Näin ihmisille voidaan tarjota 

mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja 

suojella heitä syrjäytymiseltä. 

Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä on 

nykyaikaistettava sen varmistamiseksi, että 

niitä voidaan käyttää täysimääräisesti 

riittävän toimeentulotuen ja 

terveydenhuollon takaamiseksi, mikä luo 

Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 

köyhyyden poistamista koskevia toimiaan, 

työssäkäyvien köyhien olosuhteet mukaan 

luettuina. Mainituissa toimissa olisi 

keskityttävä edistämään täysipainoista 

osallistumista asianomaisten henkilöiden 

oman päätöksen perusteella poliittiseen ja 

taiteelliseen sekä yhteiskunnan ja talouden 

toimintaan sekä laajentamaan 

työllistymismahdollisuuksia, ja näissä 

toimissa olisi hyödynnettävä Euroopan 

sosiaalirahastoa. Toimissa olisi 

keskityttävä myös siihen, että ylläpidetään 

ja tarjotaan tasapuolisia mahdollisuuksia, 

sekä kohtuuhintaisten, kestävien ja 

korkealaatuisten palvelujen ja julkisten 

palvelujen (myös verkkopalvelut 

suuntaviivan 4 mukaisesti) saatavuuteen 

erityisesti terveydenhuollossa, mikä koskee 

erityisesti sosiaalista hyvinvointia, 

työllisyyttä, terveyttä ja lähipalveluja. 

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 

aktiiviset ja tehokkaat toimet syrjinnän 

torjumiseksi. Jotta voidaan torjua 

sosiaalista syrjäytymistä, voimaannuttaa 

ihmisiä ja edistää osallistumista 

työmarkkinoille, olisi vahvistettava 

sosiaaliturvajärjestelmiä, elinikäistä 

oppimista ja aktiivisia yhteenkuuluvuutta 

koskevia politiikkoja. Näin ihmisille 



 

AM\829090FI.doc  PE446.559v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla 

kyseisten järjestelmien olisi pysyttävä 

taloudellisesti kestävällä pohjalla. 

Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 

toimeentuloturvan takaamiseen 

ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 

vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 

sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 

Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 

vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 

maahanmuuttajat ja asunnottomat. 

Jäsenvaltioiden olisi myös aktiivisesti 

edistettävä yhteisötaloutta ja sosiaalisia 

innovaatioita kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien tueksi. 

voidaan tarjota mahdollisuuksia eri 

elämänvaiheissa ja suojella heitä 

syrjäytymiseltä. Sosiaaliturva- ja 

eläkejärjestelmiä on nykyaikaistettava sen 

varmistamiseksi, että niitä voidaan käyttää 

täysimääräisesti köyhyysrajan ylittävien 

tulojen ja terveydenhuollon takaamiseksi, 

mikä luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta 

Etuusjärjestelmissä olisi keskityttävä 

toimeentuloturvan takaamiseen 

ammatinvaihtotilanteessa ja köyhyyden 

vähentämiseen erityisesti ryhmissä, joissa 

sosiaalisen syrjäytymisen riski on suurin. 

Tällaisia ryhmiä ovat yksinhuoltajaperheet, 

vähemmistöt, vammaiset, lapset ja nuoret, 

iäkkäät naiset ja miehet, lailliset 

maahanmuuttajat ja asunnottomat. 

Jäsenvaltioiden olisi sovittava EU:n 

laajuisesta sitoutumisesta 

asunnottomuuden poistamiseen vuoteen 

2015 mennessä ja taattava, että ne 

kehittävät integroitua politiikkaa, jolla 

varmistetaan laadukas ja 

kohtuuhintainen asuminen sekä riittävä 

energiahuolto kaikille. Neuvoston olisi 

sovittava EU:n 

minimipalkkajärjestelmätavoitteesta ja 

maksuihin perustuvasta korvaavien 

tulojen järjestelmästä, josta annetaan 

toimeentulotukea, joka on suuruudeltaan 

vähintään 60 prosenttia tasoitetusta 

kansallisesta mediaanitulosta, ja 

määritettävä myös aikataulu, jonka 

puitteissa kaikkien jäsenvaltioiden on 

saavutettava tämä tavoite. Ensimmäisenä 

askeleena lapsiköyhyyden poistamiseksi 

unionista jäsenvaltioiden olisi 

sitouduttava vähentämään lapsiköyhyyttä 

50 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, ja 

tällöin vähennyksen mittaamiseen olisi 

käytettävä muitakin kuin talouden 

indikaattoreita. Se tosiasia, että lapsen 

syntyminen erityisesti yksinhuoltajalle 

aiheuttaa köyhyysriskin, on ristiriidassa 

EU:n tavoitteiden kanssa. Yksinhuoltajia 

olisi suojeltava tällaiselta riskiltä 

tarjoamalla maksutonta päivähoitoa, 

sosiaalitukea ja työvoimatoimistojen 
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räätälöityä tukea. Jäsenvaltioiden olisi 

myös aktiivisesti edistettävä yhteisötaloutta 

ja sosiaalista innovointia, joilla poistetaan 

erilaisia sosiaalisia riskejä elämän aikana, 

erityisesti kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien tueksi. 

Or. en 

 

 


