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4.3.2020 A9-0025/17

Tarkistus 17
Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä vuotuista 
kestävän kasvun strategiaa 2020 ja 
komission pyrkimystä täydentää 
eurooppalaisen ohjausjakson nykyistä 
lähestymistapaa sisällyttämällä siihen 
kestävän kehityksen tavoitteet sekä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; korostaa, että EU:n uudella 
kasvustrategialla on edistettävä 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
luomista ja kilpailukyvyn, innovoinnin ja 
tuottavuuden vahvistamista sekä 
maksimoitava terveydelle, elämänlaadulle 
ja selviytymiskyvylle koituvat hyödyt 
samalla kun siirrytään kohti kiertotaloutta 
ja hiilineutraalia taloutta; toteaa jälleen, 
että kestävyys, sosiaalinen osallisuus ja 
ihmisten hyvinvointi on asetettava EU:n 
talouspolitiikan keskiöön ja on 
varmistettava, että sosiaalisilla, 
ympäristöön liittyvillä ja taloudellisilla 
tavoitteilla on yhtäläinen painoarvo;

1. panee merkille vuotuisen kestävän 
kasvun strategian 2020 ja komission 
pyrkimyksen täydentää eurooppalaisen 
ohjausjakson nykyistä lähestymistapaa 
sisällyttämällä siihen kestävän kehityksen 
tavoitteet sekä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet; korostaa, 
että EU:n uudella kasvustrategialla on 
edistettävä laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luomista ja kilpailukyvyn, 
innovoinnin ja tuottavuuden vahvistamista 
sekä maksimoitava terveydelle, 
elämänlaadulle ja selviytymiskyvylle 
koituvat hyödyt samalla kun siirrytään 
kohti kiertotaloutta ja hiilineutraalia 
taloutta; muistuttaa, että terve julkinen 
talous on avaintekijä kestävyyden, 
sosiaalisen osallisuuden ja ihmisten 
hyvinvoinnin varmistamisen kannalta;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/18

Tarkistus 18
Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 
sisällytettiin vuotuiseen kestävän kasvun 
strategiaan 2020; kehottaa varmistamaan, 
että oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset 
oikeudet ovat uudessa talousmallissa yhtä 
tärkeässä asemassa kuin ympäristövastuu 
ja makrotalouden vakaus; korostaa 
sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun 
keskeistä roolia eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa; kehottaa komissiota 
ottamaan huomioon nykyiset indikaattorit 
ja vahvistamaan tulostaulua sisällyttämällä 
siihen uusia indikaattoreita ja selkeitä 
tavoitteita, jotka kuvastavat kaikkia 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
kahtakymmentä periaatetta, joita ovat 
esimerkiksi osallistava mahdollisuus 
koulutukseen, terveys, ravitsemus, 
työllisyys, asuminen, sosiaalisten 
oikeuksien ylläpitäminen ja sen 
varmistaminen, että näitä indikaattoreita 
analysoidaan eritellysti (esimerkiksi 
lapset, nuoret, ikääntyneet ihmiset, 
sukupuoli, maahanmuuttajat ja 
vammaiset); kehottaa komissiota 
turvaamaan kansallisten 
sosiaalijärjestelmien ja työmarkkinamallien 
monimuotoisuuden ja esittämään 
sosiaalisen toimintasuunnitelman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 

3. panee merkille, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari sisällytettiin 
vuotuiseen kestävän kasvun 
strategiaan 2020; korostaa, että sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulu on yksi 
osatekijä eurooppalaisessa ohjausjaksossa; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
nykyiset indikaattorit ja vahvistamaan 
tulostaulua; kehottaa komissiota 
turvaamaan kansallisten 
sosiaalijärjestelmien ja työmarkkinamallien 
monimuotoisuuden ja esittämään 
sosiaalisen toimintasuunnitelman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
tarkistetun Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan täytäntöönpanon jatkamiseksi 
hyväksymällä kohdennettuja toimia 
asianmukaisella tasolla;
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tarkistetun Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan täytäntöönpanon jatkamiseksi 
hyväksymällä kohdennettuja toimia 
asianmukaisella tasolla;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/19

Tarkistus 19
Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana vieläkin 
laajemman sukupuolinäkökulman ja 
lisäindikaattoreiden puuttumista 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessista ja 
kehottaa komissiota ottamaan sukupuolten 
tasa-arvoindeksin yhdeksi eurooppalaisen 
ohjausjakson välineistä, joilla seurataan 
edistymistä työllisyys- ja 
sosiaalitavoitteiden saavuttamisessa, sekä 
ottamaan huomioon 
makrotalouspolitiikkojen 
sukupuolivaikutukset;

30. panee merkille laajemman 
sukupuolinäkökulman puuttumisen 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessista ja 
kehottaa komissiota seuraamaan 
edistymistä työllisyys- ja 
sosiaalitavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/20

Tarkistus 20
Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset 
ja oikeudenmukaiset sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät investoinnit, jotta 
voidaan saavuttaa todellinen 
”oikeudenmukainen siirtymä”, panna 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari ja saavuttaa kestävän 
kehityksen tavoitteet; pitää myönteisenä 
komission käynnistämää julkista 
kuulemista EU:n finanssipolitiikan 
sääntöjen mahdollisten kehityssuuntien 
tutkimiseksi;

45. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kannattavat, 
asianmukaiset ja oikeudenmukaiset 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
investoinnit, jotta voidaan saavuttaa 
todellinen ”oikeudenmukainen siirtymä”, 
panna täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari ja saavuttaa kestävän 
kehityksen tavoitteet;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Tarkistus 21
Dennis Radtke
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. panee merkille, että EU kärsii 
edelleen rahoitus- ja talouskriisin ja 
joidenkin sitä seuranneiden poliittisten 
päätösten aiheuttamista sosiaalisista 
ongelmista; korostaa tarvetta lisätä 
kotimaista kysyntää tulevaisuuteen 
suuntautuvien investointien avulla ja 
edistää tasapainoisia rakenneuudistuksia, 
joissa otetaan huomioon niin lyhyen 
aikavälin vaikutukset julkiseen talouteen 
kuin pitkän aikavälin ympäristö-, 
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset; 
korostaa, että vastuullisten uudistusten on 
perustuttava solidaarisuuteen, integraatioon 
ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, 
jotta voidaan parantaa kaikkien 
kansalaisten elinoloja ja varmistaa 
kansalaisten tuki siirtymille;

47. panee merkille, että EU kärsii 
edelleen valtionvelkakriisin ja joidenkin 
sitä seuranneiden poliittisten päätösten 
aiheuttamista sosiaalisista ongelmista; 
korostaa tarvetta edistää tasapainoisia 
rakenneuudistuksia; kehottaa komissiota 
luomaan sääntelykehyksen, jolla tuetaan 
yksityisiä investointeja ja jossa otetaan 
huomioon niin lyhyen aikavälin 
vaikutukset julkiseen talouteen kuin pitkän 
aikavälin ympäristö-, taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että 
vastuullisten uudistusten on perustuttava 
solidaarisuuteen, integraatioon ja 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jotta 
voidaan parantaa kaikkien kansalaisten 
elinoloja ja varmistaa kansalaisten tuki 
siirtymille;

Or. en


