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11.6.2012 B7-0275/2 

Tarkistus  2 
Nadja Hirsch 
ALDE-ryhmän puolesta 

Csaba İry 
PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 
25 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 

neuvostoa varmistamaan tiiviissä 

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 

kanssa, että jokainen nuori EU:n 

kansalainen voi aloittaa työskentelyn tai 

harjoittelun enintään neljän kuukauden 

työttömyysjakson jälkeen; katsoo, että tästä 

huolehditaan antamalla eurooppalaiset 

nuorisotakuut, joiden olisi oltava 

oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia, 

jotta niillä voidaan kohentaa sellaisten 

nuorten tilannetta, jotka eivät ole töissä, 

koulutuksessa eivätkä harjoittelussa, ja 

jotta EU:n nuorisotyöttömyysongelma 

saadaan vaiheittain ratkaistua; korostaa, 

että nuorisotakuisiin tarvitaan erityistä 

eurooppalaista taloudellista tukea etenkin 

niissä jäsenvaltioissa, joissa 

nuorisotyöttömyys on suurinta; 

 

25. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 

neuvostoa hyödyntämään kaikki 

mahdollisuudet varmistaakseen tiiviissä 

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 

kanssa, että jokainen nuori EU:n 

kansalainen voi aloittaa työskentelyn tai 

harjoittelun enintään neljän kuukauden 

työttömyysjakson jälkeen; katsoo, että tästä 

huolehditaan antamalla eurooppalaiset 

nuorisotakuut, ja katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

nuorisotakuista oikeudellisesti 

täytäntöönpanokelpoisia, jotta niillä 

voidaan kohentaa sellaisten nuorten 

tilannetta, jotka eivät ole töissä, 

koulutuksessa eivätkä harjoittelussa, ja 

jotta EU:n nuorisotyöttömyysongelma 

saadaan vaiheittain ratkaistua; korostaa, 

että nuorisotakuisiin tarvitaan erityistä 

eurooppalaista taloudellista tukea etenkin 

niissä jäsenvaltioissa, joissa 

nuorisotyöttömyys on suurinta; 

 

Or. en 
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Tarkistus  3 
Phil Bennion 
ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 
5 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa EU:n valtion ja hallitusten 

päämiehiä sitoutumaan Euroopan 

investointipakettiin ennen vuoden 2012 

päättymistä; katsoo, että tällainen paketti 

voi olla tärkeä elementti siirryttäessä 

yksipuolisesta tiukkaa taloudenpitoa 

korostavasta lähestymistavasta 

tasapainoisempaan näkemykseen ja että 

paketti voi antaa uutta liikevoimaa, jolla 

Eurooppa voi selvitä kriisistä, jos siinä 

tehdään konkreettisia kansallisia ja 

Euroopan tason sitoumuksia kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomiseen 

avainaloilla, kuten resurssitehokkuuden ja 

resurssien hoidon, uusiutuvien 

energialähteiden, energiatehokkuuden ja 

kierrätyksen/uusikäytön aloilla; korostaa 

energiatehokkuusdirektiiviä konkreettisena 

esimerkkinä unionin lainsäädännöstä, 

jonka avulla voidaan luoda jopa kaksi 

miljoonaa uutta työpaikkaa; 

 

5. kehottaa EU:n valtion ja hallitusten 

päämiehiä sitoutumaan Euroopan 

investointipakettiin ennen vuoden 2012 

päättymistä; katsoo, että tällainen paketti 

voi auttaa Eurooppaa selviämään 

kriisistä, jos siinä tehdään konkreettisia 

kansallisia ja Euroopan tason sitoumuksia 

kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseen 

avainaloilla, kuten resurssitehokkuuden ja 

resurssien hoidon, uusiutuvien 

energialähteiden, energiatehokkuuden ja 

kierrätyksen/uusikäytön aloilla; korostaa 

energiatehokkuusdirektiiviä konkreettisena 

esimerkkinä unionin lainsäädännöstä, 

jonka avulla voidaan luoda jopa kaksi 

miljoonaa uutta työpaikkaa; 

 

Or. en 
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Tarkistus  4 
Gesine Meissner 
ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 
24 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. korostaa, että nuorten työllisyystilanne 

riippuu hyvin pitkälti yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta; korostaa, että 

nuoria on tuettava, ohjattava ja seurattava 

heidän siirtyessään opiskelusta työelämään; 

kehottaa komissiota mukauttamaan kaikki 

tulevat tämän alan ehdotukset aloitteisiin 

"Nuoret liikkeellä" ja "Mahdollisuuksia 

nuorille"; 

 

24. korostaa, että nuorten työllisyystilanne 

riippuu hyvin pitkälti yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta; korostaa, että 

nuoria on tuettava, ohjattava ja seurattava 

heidän siirtyessään opiskelusta työelämään; 

kehottaa komissiota mukauttamaan kaikki 

tulevat tämän alan ehdotukset aloitteisiin 

"Nuoret liikkeellä" ja "Mahdollisuuksia 

nuorille"; kehottaa jäsenvaltioita 

vaihtamaan parhaita käytäntöjä nuorten 

työttömyyden torjunnasta; 

 

Or. en 

 
 


