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1.9.2010 A7-0235/60 

Tarkistus  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

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

Päätösehdotus 
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 c) Jäsenvaltioiden olisi liitteessä 

esitettyjen suuntaviivojen mukaisia 

kansallisia uudistusohjelmia 

suunnitellessaan ja täytäntöön 

pannessaan varmistettava työllisyys- ja 

sosiaalipolitiikan tehokas hallinta. 

Sidosryhmien, alueelliset ja paikalliset 

sidosryhmät mukaan luettuina, sekä 

sidosryhmien, joita Eurooppa 2020 

-strategian eri näkökohdat koskevat, 

parlamentaaristen elinten ja 

työmarkkinaosapuolten olisi voitava 

osallistua tiiviisti näiden ohjelmien 

suunnittelun, täytäntöönpanon, 

seurannan ja arvioinnin kaikkiin 

vaiheisiin sekä tavoitteiden ja 

indikaattorien määrittelyyn. 

Jäsenvaltioiden olisi tiiviisti seurattava 

kussakin kansallisessa 

uudistusohjelmassa toteutettujen 

uudistusten vaikutuksia työllisyyteen ja 

sosiaalipolitiikkaan. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Tarkistus  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

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

Päätösehdotus 
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Jäsenvaltioiden toteuttamilla 

uudistuksilla olisi näin ollen pyrittävä 

edistämään työllisyyttä lisäävää 

talouskasvua, joka perustuu ILO:n 

ajamaan ihmisarvoiseen työhön ja 

"hyvään työhön", joiden olisi oltava 

johtavina periaatteina sekä työpaikkojen 

luomisessa että työmarkkinoille 

integroitumisessa. Tässä yhteydessä olisi 

varmistettava yhdenvertainen kohtelu 

sekä samasta työstä samalla työpaikalla 

maksettava sama palkka miehille ja 

naisille sekä vahvistettava niiden 

toteutumista, kuten Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 ja 

157 artiklassa määrätään. Erityistä 

huomiota olisi lisäksi kiinnitettävä 

köyhyyden vähentämiseen alati kasvavan 

työssäkäyvien köyhien joukon 

keskuudessa sekä lasten köyhyyden 

torjuntaan. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Tarkistus  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

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

Päätösehdotus 
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 c) Jäsenvaltioiden olisi otettava 

huomioon koheesiopolitiikan merkitys 

työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 

tukemisessa, alueiden tukemisessa niiden 

sosioekonomisten ongelmien 

ratkaisemisessa ja alueiden välisten 

erojen vähentämisessä sekä alueellisten 

erityispiirteiden tasaamisessa ja sen 

pohjalta yhdessä toimien pyrittävä 

laatimaan, täydentämään, koordinoimaan 

ja tarkistamaan kansallisia tavoitteitaan 

yksitellen ja keskenään siten, että 

talouden kehityksen epätasapainoa eri 

alueiden välillä vähennetään. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Tarkistus  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0235/2010 
Csaba İry 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

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

Päätösehdotus 
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 

asianomaisten suuntaviivojen yhteydessä 

lueteltuja yleistavoitteita ohjenuoranaan 

asettaessaan omia kansallisia 

tavoitteitaan ja välitavoitteitaan sekä 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

haavoittuvimmassa asemassa olevien 

ryhmien, myös nuorten, työllisyyden 

lisäämiseen ja työttömyyden 

vähentämiseen, koulutukseen 

osallistuvien määrän lisäämiseen, 

koulupudokkaiden määrän 

vähentämiseen ja köyhyyden 

vähentämiseen. Edistymistä tavoitteiden 

ja välitavoitteiden saavuttamisessa olisi 

seurattava tarkasti ja arvioitava Eurooppa 

2020 -strategian tavoitteita vasten, ja 

tavoitteita ja välitavoitteita olisi 

tarvittaessa tarkistettava ja uusia lisättävä 

työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 

tarkistettaessa. 

Or. en 

 

 


