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11.1.2017 A8-0391/10 

Tarkistus  10 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Mietintö A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

2016/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa työmarkkinaosapuolia ja 

komissiota laatimaan yhteistyössä ja 

perusteellisen vaikutustenarvioinnin 

pohjalta ehdotuksen puitedirektiiviksi, joka 

koskee kaikkien työllistymismuotojen 

säällisiä työoloja ja jossa laajennetaan 

nykyiset vähimmäisnormit koskemaan 

myös uudenlaisia työsuhteita; katsoo, että 

kyseisellä puitedirektiivillä olisi 

parannettava unionin oikeuden 

täytäntöönpanoa, parannettava 

oikeusvarmuutta koko sisämarkkinoilla ja 

ehkäistävä syrjintää siten, että 

täydennetään unionin nykyistä oikeutta ja 

varmistetaan, että jokaisella työntekijällä 

4. kehottaa työmarkkinaosapuolia ja 

komissiota laatimaan yhteistyössä ja 

perusteellisen vaikutustenarvioinnin 

pohjalta ehdotuksen puitedirektiiviksi, joka 

koskee uusien työllistymismuotojen 

työoloja ja jossa laajennetaan nykyiset 

vähimmäisnormit koskemaan myös 

uudenlaisia työsuhteita; katsoo, että 

kyseisellä puitedirektiivillä olisi 

parannettava unionin oikeuden 

täytäntöönpanoa, parannettava 

oikeusvarmuutta koko sisämarkkinoilla ja 

ehkäistävä syrjintää siten, että 

täydennetään unionin nykyistä oikeutta ja 

varmistetaan, että jokaisella työntekijällä 
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on sopimuksen tai työsuhteen lajista 

riippumatta täytäntöönpanokelpoisten 

oikeuksien peruskokonaisuus, johon 

kuuluvat yhdenvertainen kohtelu, 

työsuojelu, äitiysvapaata koskeva suoja, 

työ- ja lepoaikoja koskevat määräykset, 

työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, 

koulutukseen pääsy, työssä annettava tuki 

vammaisille henkilöille, riittävät 

tiedottamista, kuulemista ja osallistumista 

koskevat oikeudet, yhdistymisvapaus sekä 

oikeus edustukseen, 

työehtosopimusneuvotteluihin ja 

työtaistelutoimiin; korostaa, että kyseistä 

puitedirektiiviä olisi sovellettava 

työntekijöihin ja myös kaikkiin 

epätyypillisessä työsuhteessa oleviin 

työntekijöihin ilman, että nykyisiä 

direktiivejä jouduttaisiin välttämättä 

muuttamaan; muistuttaa, että jäsenvaltiot 

soveltavat työntekijän oikeuksia 

kansallisen lainsäädännön ja unionin 

oikeuden mukaisesti; kehottaa myös 

panemaan nykyisiä työnormeja täytäntöön 

ja valvomaan niitä aiempaa tehokkaammin 

ja vaikuttavammin, jotta voidaan parantaa 

oikeuksien toteuttamista ja torjua pimeää 

työtä; 

on sopimuksen tai työsuhteen lajista 

riippumatta täytäntöönpanokelpoisten 

oikeuksien peruskokonaisuus, johon 

kuuluvat yhdenvertainen kohtelu, 

työsuojelu, äitiysvapaata koskeva suoja, 

työ- ja lepoaikoja koskevat määräykset, 

työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, 

koulutukseen pääsy, työssä annettava tuki 

vammaisille henkilöille, riittävät 

tiedottamista, kuulemista ja osallistumista 

koskevat oikeudet, yhdistymisvapaus sekä 

oikeus edustukseen, 

työehtosopimusneuvotteluihin ja 

työtaistelutoimiin; korostaa, että kyseistä 

puitedirektiiviä olisi sovellettava kaikkiin 

uusissa työsuhteissa oleviin ilman, että 

nykyisiä direktiivejä jouduttaisiin 

välttämättä muuttamaan; muistuttaa, että 

jäsenvaltiot soveltavat työntekijän 

oikeuksia kansallisen lainsäädännön ja 

unionin oikeuden mukaisesti; kehottaa 

myös panemaan nykyisiä työnormeja 

täytäntöön ja valvomaan niitä aiempaa 

tehokkaammin ja vaikuttavammin, jotta 

voidaan parantaa oikeuksien toteuttamista 

ja torjua pimeää työtä; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/11 

Tarkistus  11 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Mietintö A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

2016/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toteaa, että tietty työsopimusten kirjo 

edesauttaa työntekijöiden ja työnantajien 

tehokasta yhteen saattamista; muistuttaa 

kuitenkin työmarkkinoiden 

kahtiajakautumisen riskistä ja siitä, että 

ihmiset saattavat jumiutua epävarmoihin 

sopimuksiin vailla konkreettisia 

etenemismahdollisuuksia; painottaa 

väliaikaisten työsopimusten merkitystä 

sosioekonomiselle turvallisuudelle ja 

korostaa etuja, joita tällaisista sopimuksista 

koituu lukuisien alojen työntekijöille; 

kannattaa myös yhteisötalouden 

liiketoimintamallien edistämistä; kehottaa 

5. toteaa, että tietty työsopimusten kirjo 

edesauttaa työntekijöiden ja työnantajien 

tehokasta yhteen saattamista; muistuttaa 

kuitenkin työmarkkinoiden 

kahtiajakautumisen riskistä ja siitä, että 

ihmiset saattavat jumiutua epävarmoihin 

sopimuksiin vailla konkreettisia 

etenemismahdollisuuksia; painottaa 

väliaikaisten työsopimusten merkitystä 

sosioekonomiselle turvallisuudelle ja 

korostaa etuja, joita tällaisista sopimuksista 

koituu lukuisien alojen työntekijöille; 

kannattaa myös yhteisötalouden 

liiketoimintamallien edistämistä; kehottaa 
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komissiota laajentamaan työnantajan 

ilmoittamisvelvollisuutta koskevan 

direktiivin 91/533/ETY soveltamisalaa 

siten, että se kattaa kaikki työllisyyden ja 

työsuhteiden muodot; edellyttää, että 

säällisiä työoloja ja -ehtoja koskevan 

direktiiviin sisällytetään myös asiaa 

koskevia voimassa olevia 

vähimmäisnormeja, joiden noudattaminen 

on varmistettava tietyissä erityisissä 

työsuhteissa ja joihin kuuluvat erityisesti 

seuraavat: 

a) asianmukainen opetus ja koulutus ja 

säälliset työolot työharjoittelua, 

harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta 

varten, jotta voidaan varmistaa, että ne 

toimivat aitoina ponnahduslautoina 

siirryttäessä koulutuksesta työelämään, 

kuten harjoittelun laatupuitteita koskevassa 

neuvoston suosituksessa edellytetään, ja 

että niiden kesto on rajattu eikä niillä 

korvata nuorten töihin ottamista; 

palkkauksen olisi oltava oikeassa suhteessa 

tarjottuun työhön, henkilön taitoihin ja 

kokemukseen sekä tarpeeseen käyttää 

työmarkkinoilla opetussuunnitelman 

ulkopuolista työharjoittelua, 

harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta 

siten, että niihin osallistuvat kykenevät 

hankkimaan elantonsa; 

b) todellisten itsenäisten 

ammatinharjoittajien ja työsuhteessa 

olevien selkeä erottaminen toisistaan 

unionin oikeuden soveltamiseksi – 

rajoittamatta kuitenkaan kansallisen 

lainsäädännön soveltamista – digitaalisilla 

foorumeilla välitettävään työhön ja muihin 

riippuvaisen itsenäisen 

ammatinharjoittamisen muotoihin siten, 

että otetaan huomioon ILO:n suositus nro 

198, jonka mukaan useiden indikaattorien 

täyttyminen riittää työsuhteen 

määrittämiseen; näin olisi täsmennettävä 

foorumin, asiakkaan ja työn suorittavan 

henkilön asema ja perusvastuut; olisi myös 

otettava käyttöön yhteistyösääntöjen 

vähimmäisnormeja, joissa on 

komissiota laajentamaan työnantajan 

ilmoittamisvelvollisuutta koskevan 

direktiivin 91%533/ETY soveltamisalaa 

siten, että se kattaa kaikki työllisyyden ja 

työsuhteiden muodot; edellyttää, että 

uusien työllisyysmuotojen työoloja ja -

ehtoja koskevaan direktiiviin sisällytetään 

myös asiaa koskevia voimassa olevia 

vähimmäisnormeja, joiden noudattaminen 

on varmistettava tietyissä erityisissä 

työsuhteissa ja joihin kuuluvat erityisesti 

seuraavat: 

a) asianmukainen opetus ja koulutus ja 

säälliset työolot työharjoittelua, 

harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta 

varten, jotta voidaan varmistaa, että ne 

toimivat aitoina ponnahduslautoina 

siirryttäessä koulutuksesta työelämään, 

kuten harjoittelun laatupuitteita koskevassa 

neuvoston suosituksessa edellytetään, ja 

että niiden kesto on rajattu eikä niillä 

korvata nuorten töihin ottamista; 

palkkauksen olisi oltava oikeassa suhteessa 

tarjottuun työhön, henkilön taitoihin ja 

kokemukseen sekä tarpeeseen käyttää 

työmarkkinoilla opetussuunnitelman 

ulkopuolista työharjoittelua, 

harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta 

siten, että niihin osallistuvat kykenevät 

hankkimaan elantonsa; 

b) todellisten itsenäisten 

ammatinharjoittajien ja työsuhteessa 

olevien selkeä erottaminen toisistaan 

unionin oikeuden soveltamiseksi – 

rajoittamatta kuitenkaan kansallisen 

lainsäädännön soveltamista – digitaalisilla 

foorumeilla välitettävään työhön ja muihin 

riippuvaisen itsenäisen 

ammatinharjoittamisen muotoihin siten, 

että otetaan huomioon ILO:n suositus nro 

198, jonka mukaan useiden indikaattorien 

täyttyminen riittää työsuhteen 

määrittämiseen; näin olisi täsmennettävä 

foorumin, asiakkaan ja työn suorittavan 

henkilön asema ja perusvastuut; olisi myös 

otettava käyttöön yhteistyösääntöjen 

vähimmäisnormeja, joissa on 
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palveluntarjoajalle täydelliset ja kattavat 

tiedot niiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista, etuuksista, 

asiaankuuluvasta sosiaaliturvan tasosta ja 

työnantajan henkilöydestä; 

verkkofoorumien välityksellä palkatuilla 

työntekijöillä ja todellisilla itsenäisillä 

ammatinharjoittajilla olisi oltava vastaavat 

oikeudet kuin muussa taloudessa, ja heidät 

olisi suojattava sosiaaliturvajärjestelmiin ja 

sairausvakuutusjärjestelmiin osallistumisen 

avulla; jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

työsuhteeseen tai palvelusopimukseen 

sisältyvien työehtojen ja -olojen 

asianmukainen valvonta, jotta foorumien 

omistajien hallitsevan aseman väärinkäyttö 

voidaan estää; 

c) keikkatyötä koskevat rajoitukset: 

nollatuntisopimuksia ei saisi tehdä, kun 

otetaan huomioon niihin liittyvä erittäin 

suuri epävarmuus; 

palveluntarjoajalle täydelliset ja kattavat 

tiedot niiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista, etuuksista, 

asiaankuuluvasta sosiaaliturvan tasosta ja 

työnantajan henkilöydestä; 

verkkofoorumien välityksellä palkatuilla 

työntekijöillä ja todellisilla itsenäisillä 

ammatinharjoittajilla olisi oltava vastaavat 

oikeudet kuin muussa taloudessa, ja heidät 

olisi suojattava sosiaaliturvajärjestelmiin ja 

sairausvakuutusjärjestelmiin osallistumisen 

avulla; jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

työsuhteeseen tai palvelusopimukseen 

sisältyvien työehtojen ja -olojen 

asianmukainen valvonta, jotta foorumien 

omistajien hallitsevan aseman väärinkäyttö 

voidaan estää; 

c) keikkatyötä koskevat rajoitukset: 

nollatuntisopimuksia ei saisi tehdä, kun 

otetaan huomioon niihin liittyvä erittäin 

suuri epävarmuus; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Mietintö A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

2016/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. ottaa huomioon, että työn osuus 

Euroopan kokonaistuloista on vähentynyt 

viime vuosikymmenten aikana; korostaa, 

että koko unionissa on pyrittävä 

sosiaaliseen ylöspäin lähentämiseen ja 

sukupuolten välisen palkkakuilun umpeen 

kuromiseen, jotta voidaan lisätä kysyntää, 

mahdollistaa kestävä ja osallistava kasvu ja 

vähentää epätasa-arvoa; toteaa, että 

kunnollisen elannon turvaavat palkat ovat 

tärkeitä, jotta voidaan välttää töissä 

käyvien köyhyyttä; kehottaa komissiota 

tukemaan aktiivisesti kattavampia 

työehtosopimuksia jäsenvaltioiden 

6. ottaa huomioon, että työn osuus 

Euroopan kokonaistuloista on vähentynyt 

viime vuosikymmenten aikana; korostaa, 

että koko unionissa on pyrittävä 

sosiaaliseen ylöspäin lähentämiseen ja 

sukupuolten välisen palkkakuilun umpeen 

kuromiseen, jotta voidaan lisätä kysyntää, 

mahdollistaa kestävä ja osallistava kasvu ja 

vähentää epätasa-arvoa; toteaa, että 

kunnollisen elannon turvaavat palkat ovat 

tärkeitä, jotta voidaan välttää töissä 

käyvien köyhyyttä; kehottaa komissiota 

tukemaan aktiivisesti kattavampia 

työehtosopimuksia jäsenvaltioiden 
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kansallisten perinteiden ja käytänteiden 

mukaisesti ja työmarkkinaosapuolten 

autonominen asema huomioon ottaen; 

suosittelee, että otetaan kunkin jäsenvaltion 

käytänteet asianmukaisesti huomioon 

ottaen ja työmarkkinaosapuolten 

kuulemisen jälkeen käyttöön tarvittaessa 

kansalliseen vähimmäispalkkaan 

perustuvia vähimmäispalkkatasoja, joissa 

pyritään mahdollisuuksien mukaan 

vaiheittain vähintään 60 prosenttiin 

kansallisesta mediaanipalkasta ja 

huolehditaan siitä, ettei aliteta 

kulloisellakin alueella toimeentuloon 

riittävää palkkaa; kehottaa komissiota 

laatimaan alueella toimeentuloon 

riittävän palkan laskentamallia koskevan 

pilottiversion, jonka avulla voitaisiin 

määrittää toimeentuloon riittäviä palkkoja 

ja jota työmarkkinaosapuolet voisivat 

käyttää viitteenä ja jolla voitaisiin edistää 

parhaita käytänteitä; 

kansallisten perinteiden ja käytänteiden 

mukaisesti ja työmarkkinaosapuolten 

autonominen asema huomioon ottaen; 

suosittelee, että otetaan kunkin jäsenvaltion 

käytänteet asianmukaisesti huomioon 

ottaen ja työmarkkinaosapuolten 

kuulemisen jälkeen käyttöön tarvittaessa 

kansalliseen vähimmäispalkkaan 

perustuvia vähimmäispalkkatasoja; 

kehottaa komissiota auttamaan asiaa 

koskevien parhaiden käytänteiden 

vaihdossa; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/13 

Tarkistus  13 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 
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14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. suosittelee, että kaikilla työntekijöillä 

olisi oltava vakuutus työttömyyden tai 

vastentahtoisen osa-aikatyön varalta ja 

että tämän lisäksi olisi tarjottava 

työnhakuneuvontaa ja investoitava 

(uudelleen)koulutukseen kunkin 

jäsenvaltion yhdessä 

työmarkkinaosapuolten kanssa 

määrittämien ehtojen mukaisesti; 

muistuttaa, että riittävät työttömyysetuudet 

parantavat tarjonnan ja kysynnän 

yhteensovittamista ja hyödyttävät siten 

tuottavuutta, samalla kun niillä on 

olennainen rooli köyhyyden 

14. suosittelee, että kaikkien 

työntekijöiden olisi kuuluttava 

työttömyysetuusjärjestelmien piiriin ja että 

tämän lisäksi olisi tarjottava 

työnhakuneuvontaa ja investoitava 

(uudelleen)koulutukseen kunkin 

jäsenvaltion yhdessä 

työmarkkinaosapuolten kanssa 

määrittämien ehtojen mukaisesti; 

muistuttaa, että riittävät työttömyysetuudet 

parantavat tarjonnan ja kysynnän 

yhteensovittamista ja hyödyttävät siten 

tuottavuutta, samalla kun niillä on 

olennainen rooli köyhyyden 
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ehkäisemisessä ja vähentämisessä; katsoo, 

että Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarissa olisi suositeltava kansallisten 

työttömyysvakuutusjärjestelmien 

laatuindikaattoreita, jotka koskevat 

erityisesti niiden kattavuutta, 

aktiivisuusvaatimuksia, tuen keston ja 

työnhaun keskimääräisen kansallisen 

keston yhteyttä sekä työvoimapalvelujen 

antaman avun laatua; 

ehkäisemisessä ja vähentämisessä; katsoo, 

että Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarissa olisi edistettävä 

työttömyysetuusjärjestelmiä koskevien 

parhaiden käytänteiden vaihtamista ja 

etenkin niiden käytänteiden vaihtamista, 

jotka koskevat niiden kattavuutta, 

aktiivisuusvaatimuksia, tuen keston ja 

työnhaun keskimääräisen kansallisen 

keston yhteyttä sekä työvoimapalvelujen 

antaman avun laatua; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/14 

Tarkistus  14 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 
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26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. muistuttaa, että Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen 

syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 

rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka 

yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 

ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 

vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 

kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen; korostaa, että kaikilla 

ihmisillä olisi oltava yhdenvertaiset 

mahdollisuudet koko elämänsä ajan, myös 

silloin, kun he hakevat töitä tai ovat töissä; 

korostaa, että työsyrjintädirektiivi 

26. muistuttaa, että Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen 

syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, 

rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka 

yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 

ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 

vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 

kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 

vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen; korostaa, että kaikilla 

ihmisillä olisi oltava yhdenvertaiset 

mahdollisuudet koko elämänsä ajan, myös 

silloin, kun he hakevat töitä tai ovat töissä; 

korostaa, että työsyrjintädirektiivi 
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2000/78/EY ja rotusyrjintädirektiivi 

2000/43/EY on pantava täytäntöön 

asianmukaisesti; kannustaa jäsenvaltioita 

nopeuttamaan täytäntöönpanoa ja 

komissiota arvioimaan nykyisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotta 

voidaan varmistaa syrjimättömyys ja 

yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tehostaa 

aliedustettujen ryhmien työmarkkinoille 

osallistumista ja sosiaalista integroitumista; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

tarvittaessa uusia konkreettisia suosituksia 

tai muita toimenpiteitä; muistuttaa, että 

vuonna 2008 ehdotettu yhdenvertaista 

kohtelua koskeva direktiivi, jota ei ole 

vielä hyväksytty, on syrjimättömyyttä 

koskevan lainsäädäntökehyksen puuttuva 

lenkki; katsoo unionin ja jäsenvaltioiden 

oikeuskäytännön osoittavan, että 

velvollisuus järjestää kohtuulliset 

mukautukset kaikkien syrjintäperusteiden 

osalta olisi vahvistettava unionin 

oikeudessa ja jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä edellyttäen, ettei se 

aiheuta suhteetonta rasitetta työnantajille 

tai palveluntarjoajille; kehottaa komissiota 

valvomaan asiassa sovellettavan unionin 

lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden 

oikeudellisia puitteita ja politiikkatoimia, 

jotta varmistetaan, että kaikille, joilla on 

pakolaisasema, taataan kotoutuminen, 

yhdenvertainen kohtelu ja säälliset työolot; 

korostaa, että oikeussuoja ja suojelu olisi 

taattava kaikille hyväksikäytön ja syrjinnän 

uhreille; 

2000/78/EY ja rotusyrjintädirektiivi 

2000/43/EY on pantava täytäntöön 

asianmukaisesti; kannustaa jäsenvaltioita 

nopeuttamaan täytäntöönpanoa ja 

komissiota arvioimaan nykyisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotta 

voidaan varmistaa syrjimättömyys ja 

yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tehostaa 

aliedustettujen ryhmien työmarkkinoille 

osallistumista ja sosiaalista integroitumista; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

tarvittaessa uusia konkreettisia suosituksia 

tai muita toimenpiteitä; katsoo unionin ja 

jäsenvaltioiden oikeuskäytännön 

osoittavan, että velvollisuus järjestää 

kohtuulliset mukautukset kaikkien 

syrjintäperusteiden osalta olisi 

vahvistettava unionin oikeudessa ja 

jäsenvaltioiden lainsäädännössä 

edellyttäen, ettei se aiheuta suhteetonta 

rasitetta työnantajille tai palveluntarjoajille; 

kehottaa komissiota valvomaan asiassa 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

mukaisesti jäsenvaltioiden oikeudellisia 

puitteita ja politiikkatoimia, jotta 

varmistetaan, että kaikille, joilla on 

pakolaisasema, taataan kotoutuminen, 

yhdenvertainen kohtelu ja säälliset työolot; 

korostaa, että oikeussuoja ja suojelu olisi 

taattava kaikille hyväksikäytön ja syrjinnän 

uhreille; 

 

Or. en 

 

 


