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27.10.2015 B8-1093/1 

Tarkistus  1 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyys on talouskriisin ja 

sen seurausten vuoksi kaksinkertaistunut 

vuodesta 2007 ja on nyt puolet työttömien 

kokonaismäärästä, toisin sanoen yli 

12 miljoonaa henkeä ja 5 prosenttia EU:n 

työikäisestä väestöstä; ottaa huomioon, että 

yli 60 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä oli 

vuonna 2014 ollut työttömänä vähintään 

kaksi vuotta yhtäjaksoisesti; 

A. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyys on EU:n 

määräämien säästötoimien ja niiden 

seurausten entisestään pahentaneen 
talouskriisin vuoksi kaksinkertaistunut 

vuodesta 2007 ja on nyt puolet työttömien 

kokonaismäärästä, toisin sanoen yli 

12 miljoonaa henkeä ja 5 prosenttia EU:n 

työikäisestä väestöstä; ottaa huomioon, että 

yli 60 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä oli 

vuonna 2014 ollut työttömänä vähintään 

kaksi vuotta yhtäjaksoisesti; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Tarkistus  2 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysprosentti vaihtelee merkittävästi 

jäsenvaltioittain, ja toteaa, että se on 

Itävallassa 1,5 prosenttia ja Kreikassa 

19,5 prosenttia; toteaa, että eniten 

pitkäaikaistyöttömiä on Italiassa, 

Portugalissa, Slovakiassa, Kroatiassa, 

Espanjassa ja Kreikassa; toteaa, että 

talouden elpymistä on vauhditettava, koska 

se ei nykyisellään riitä vähentämään 

merkittävästi suurta rakenteellista 

työttömyyttä; 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysprosentti vaihtelee merkittävästi 

jäsenvaltioittain, ja toteaa, että se on 

Itävallassa 1,5 prosenttia ja Kreikassa 

19,5 prosenttia; toteaa, että eniten 

pitkäaikaistyöttömiä on Italiassa, 

Portugalissa, Slovakiassa, Kroatiassa, 

Espanjassa ja Kreikassa ja että näissä 

maissa alettiin ensimmäiseksi toteuttaa 

säästötoimia, jotka vaikuttavat kohta 

kaikkiin jäsenvaltioihin; toteaa, että 

talouden elpymistä on vauhditettava, koska 

se ei nykyisellään riitä vähentämään 

merkittävästi suurta rakenteellista 

työttömyyttä; toteaa, että EU:n 

säästöpolitiikan dramaattiset seuraukset 

ovat edelleen nähtävissä; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Tarkistus  3 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että monien 

pitkäaikaistyöttömien rekisteröimättä 

jättäminen ja tietojen keräämiseen 

käytettäviin menetelmiin liittyvät puutteet 

johtavat siihen, että virallisten tilastojen 

mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä on 

alhaisempi kuin se on todellisuudessa; 

C. toteaa, että monien 

pitkäaikaistyöttömien rekisteröimättä 

jättäminen ja tietojen keräämiseen 

käytettäviin menetelmiin liittyvät puutteet 

johtavat siihen, että virallisten tilastojen 

mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä on 

alhaisempi kuin se on todellisuudessa, 

mikä osoittaa, että työttömyyttä hoitavat 

organisaatiot eivät ole tehtäviensä tasalla; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Tarkistus  4 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyyden seurauksia ovat 

usein köyhyys, epätasa-arvo ja sosiaalinen 

syrjäytyminen ja että 

pitkäaikaistyöttömiksi joutuvat usein 

haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvat 

henkilöt, jotka ovat heikommassa 

asemassa työmarkkinoilla; 

D. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyyden seurauksia ovat 

usein köyhyys, epätasa-arvo ja sosiaalinen 

syrjäytyminen ja että tämä pätee kaikkiin 

ihmisiin sukupuolesta, iästä ja ihonväristä 

riippumatta; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Tarkistus  5 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömät etääntyvät vähitellen 

työmarkkinoista, koska heidän 

ammattitaitonsa ja ammatillinen 

verkostoitumisensa heikkenee ja 

työskentelyrytminsä katoaa, ja toteaa, että 

tämä voi johtaa syrjäytymiskierteeseen, 

jännitteisiin kotona ja ulkopuolisuuden 

tunteeseen; toteaa, että vuosittain joka 

viides pitkäaikaistyöttömistä lannistuu ja 

passivoituu tuloksettoman työhaun vuoksi; 

E. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömät etääntyvät vähitellen 

työmarkkinoista, koska heidän 

ammattitaitonsa ja ammatillinen 

verkostoitumisensa heikkenee ja 

työskentelyrytminsä katoaa, ja toteaa, että 

tämä voi johtaa syrjäytymiskierteeseen, 

jännitteisiin kotona ja ulkopuolisuuden 

tunteeseen; toteaa, että vuosittain joka 

viides pitkäaikaistyöttömistä lannistuu ja 

passivoituu tuloksettoman työhaun vuoksi; 

toteaa, että itsemurhien määrä on 

lisääntynyt räjähdysmäisesti kaikissa 

ammattiryhmissä ja kaikissa 

yhteiskuntaluokissa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Tarkistus  6 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyyden seuraukset ovat 

erittäin vakavat työttömien talouksissa ja 

johtavat usein vähäiseen osallistumiseen 

koulutukseen, ”työmaailmasta” 

irtaantumiseen, mielenterveys- ja 

terveysongelmien lisääntymiseen, 

sosiaaliseen syrjäytymiseen ja 

pahimmassa tapauksessa köyhyyden 

periytymiseen sukupolvelta toiselle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Tarkistus  7 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että korkea 

pitkäaikaistyöttömyysaste vaarantaa 

Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden 

saavuttamisen, joita ovat 20–64-vuotiaiden 

75 prosentin työllisyysaste ja köyhyydessä 

tai sosiaalisesti syrjäytyneinä tai 

köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 

riskille alttiina olevien ihmisten määrän 

vähentäminen 20 miljoonalla; 

I. ottaa huomioon, että korkea 

pitkäaikaistyöttömyysaste vaarantaa EU:n 

tukemien ja puolustamien Eurooppa 2020 

-strategian yleistavoitteiden saavuttamisen, 

joita ovat 20–64-vuotiaiden 75 prosentin 

työllisyysaste ja köyhyydessä tai 

sosiaalisesti syrjäytyneinä tai köyhyyden 

tai sosiaalisen syrjäytymisen riskille 

alttiina olevien ihmisten määrän 

vähentäminen 20 miljoonalla; katsoo, että 

nämä tavoitteet ovat utopistisia ja 

epärealistisia nykyisessä globaalistuvassa 

maailmassa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Tarkistus  8 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. toteaa, että tämä suositus muistuttaa 

nuorisotakuuta; katsoo, että nuorisotakuun 

toteuttamisesta saaduista alustavista 

kokemuksista olisi otettava oppia; 

K. toteaa, että tämä suositus muistuttaa 

nuorisotakuuta; katsoo, että nuorisotakuun 

toteuttamisesta saaduista alustavista 

kokemuksista olisi otettava oppia; toteaa, 

että nuorisotakuun tiedetään jo 

epäonnistuneen; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Tarkistus  9 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että ainoa tapa torjua 

työttömyyttä on luoda lisää työpaikkoja ja 

että niitä luotaessa on tuettava pk-

yrityksiä, koska 90 prosenttia kaikista 

työpaikoista on niissä; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Tarkistus  10 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K b. katsoo, että työttömyyden 

pääasiallinen syy on alhaisten 

työvoimakustannusten maissa 

harjoitettava sosiaalinen polkumyynti, 

joka tuhoaa teollisuuden työpaikat 

EU:ssa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Tarkistus  11 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K c. katsoo, että ainoa tapa suojella 

itseämme näiltä alhaisten 

työvoimakustannusten mailta on 

palauttaa rajat ja tullimaksut kotimaisen 

tuotannon suojelemiseksi; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Tarkistus  12 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä komission aloitetta 

neuvoston suosituksen antamisesta 

pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä; 

korostaa, että jos ehdotus olisi annettu 

aikaisemmin ja jos siitä olisi päästy 

sopimukseen neuvostossa, osa nykyisestä 

pitkäaikaistyöttömyydestä olisi voitu 

ehkäistä; on huolestunut siitä, että 

neuvoston suositus ei ehkä riitä korjaamaan 

pikaisesti pitkäaikaistyöttömien tilannetta, 

ja kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan 

tuloksellisia toimia; 

1. pitää myönteisenä komission aloitetta 

neuvoston suosituksen antamisesta 

pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä; 

korostaa, että jos ehdotus olisi annettu 

aikaisemmin ja jos siitä olisi päästy 

sopimukseen neuvostossa ja EU olisi 

harjoittanut vastuullisempaa politiikkaa, 

osa nykyisestä pitkäaikaistyöttömyydestä 

olisi voitu ehkäistä; on huolestunut siitä, 

että neuvoston suositus ei ehkä riitä 

korjaamaan pikaisesti 

pitkäaikaistyöttömien tilannetta, ja 

kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan 

tuloksellisia toimia; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Tarkistus  13 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kannattaa ehdotuksen kolmea 

pääkohtaa, toisin sanoen 
1) kunnianhimoista pitkäaikaistyöttömien 

rekisteröitymistä työvoimapalveluun ja 

pyrkimystä kaikkien pitkäaikaistyöttömien 

rekisteröintiin, 2) pitkäaikaistyöttömien 

yksilöllisten tarpeiden ja potentiaalin sekä 

heidän ensisijaisesti hakemiensa töiden 

arviointia ennen kuin työttömyys on 

kestänyt 18 kuukautta ja 

3) pitkäaikaistyöttömän ja asianomaisten 

yksiköiden välisen räätälöidyn, 

tasapuolisen ja kattavan 

työllistymissopimuksen tarjoamista 

viimeistään kun kyseinen henkilö on ollut 

työttömänä 18 kuukautta; painottaa 

kuitenkin, että yksilöllinen arviointi olisi 

tehtävä, ennen kuin kyseinen henkilö on 

ollut työttömänä 12 kuukautta, jotta 

varmistetaan, että työllistymissopimus 

voidaan tehdä ennen kuin työttömyys on 

kestänyt 18 kuukautta; toteaa, että 

kolmivaiheiseen menettelyyn olisi 

mahdollisuuksien mukaan otettava mukaan 

ei-valtiollisia toimijoita, kuten 

sosiaalialalla toimivia kansalaisjärjestöjä, 

jotka työskentelevät pitkäaikaistyöttömien 

hyväksi; 

2. suhtautuu epäilevästi ehdotuksen 

kolmen pääkohdan aineellisiin 

edellytyksiin ja niiden käytännön 

toteutettavuuteen; toteaa, että nämä 

kolme pääkohtaa ovat 
1) kunnianhimoinen pitkäaikaistyöttömien 

rekisteröityminen työvoimapalveluun ja 

pyrkimys kaikkien pitkäaikaistyöttömien 

rekisteröintiin, 2) pitkäaikaistyöttömien 

yksilöllisten tarpeiden ja potentiaalin sekä 

heidän ensisijaisesti hakemiensa töiden 

arviointi ennen kuin työttömyys on 

kestänyt 18 kuukautta ja 

3) pitkäaikaistyöttömän ja asianomaisten 

yksiköiden välisen räätälöidyn, 

tasapuolisen ja kattavan 

työllistymissopimuksen tarjoaminen 

viimeistään kun kyseinen henkilö on ollut 

työttömänä 18 kuukautta; painottaa 

kuitenkin, että yksilöllinen arviointi olisi 

tehtävä ensimmäisen 

työttömyyskuukauden aikana, jotta 

varmistetaan, että työllistymissopimus 

voidaan tehdä kuuden kuukauden 

kuluessa työttömyyden alkamisesta; 

toteaa, että kolmivaiheiseen menettelyyn 

olisi mahdollisuuksien mukaan otettava 

mukaan ei-valtiollisia toimijoita, kuten 

sosiaalialalla toimivia kansalaisjärjestöjä, 

jotka työskentelevät pitkäaikaistyöttömien 

hyväksi, ellei jäsenvaltiolla jo ole 
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kansallisia työvoimapalveluja;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Tarkistus  14 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kannattaa ehdotusta kaikkien 

pitkäaikaistyöttömän jälleenintegrointiin 

työmarkkinoille osallistuvien toimijoiden 

(mukaan luettuina mahdolliset 

kansalaisyhteiskunnan järjestöt) tiiviistä 

yhteistyöstä ja toiminnan tehokkaasta 

koordinoinnista ja sellaisen keskitetyn 

yhteyspisteen perustamisesta, jossa 

työttömällä henkilöllä on tukenaan 

ammattitaitoinen, hänen tapaustaan 

käsittelevä henkilö; toteaa, että tämä 

työmarkkinoille jälleenintegrointi ei saa 

keskeytyä, vaikka työttömän henkilön 

tukijärjestelmä vaihtuisi toiseksi; 

4. painottaa ehdotusta kaikkien 

pitkäaikaistyöttömän jälleenintegrointiin 

työmarkkinoille osallistuvien toimijoiden 

(mukaan luettuina mahdolliset 

kansalaisyhteiskunnan järjestöt) tiiviistä 

yhteistyöstä ja toiminnan tehokkaasta 

koordinoinnista ja sellaisen keskitetyn 

yhteyspisteen perustamisesta, jossa 

työttömällä henkilöllä on tukenaan 

ammattitaitoinen, hänen tapaustaan 

käsittelevä henkilö; toteaa, että tämä 

työmarkkinoille jälleenintegrointi ei saa 

keskeytyä, vaikka työttömän henkilön 

tukijärjestelmä vaihtuisi toiseksi; on 

huolissaan tämän menettelytavan 

tehottomuudesta, ottaen huomioon 

resurssien puutteen sekä EU:n 

jäsenvaltioille asettamat talousarviota ja 

varainhoitoa koskevat rajoitukset; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Tarkistus  15 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että arvioitaessa 

pitkäaikaistyöttömien kykyjä ja tarpeita 

heidän työmarkkinoille sijoittumisensa 

kannalta tarvitaan yksilöllistä 

lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan 

pitkäaikaistyöttömien henkilöiden 

oikeuksia ja otetaan huomioon myös 

heidän laajempi henkilökohtainen 

tilanteensa ja siihen mahdollisesti liittyvät 

tarpeet; korostaa, että tarvitaan riittävästi 

ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy 

tarjoamaan pitkäaikaistyöttömien 

heterogeeniselle ryhmälle tapausten 

yksilöllisen käsittelyn; 

5. korostaa, että arvioitaessa 

pitkäaikaistyöttömien kykyjä ja tarpeita 

heidän työmarkkinoille sijoittumisensa 

kannalta tarvitaan yksilöllistä 

lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan 

pitkäaikaistyöttömien henkilöiden 

oikeuksia ja otetaan huomioon myös 

heidän laajempi henkilökohtainen 

tilanteensa ja siihen mahdollisesti liittyvät 

tarpeet; korostaa, että tarvitaan riittävästi 

ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy 

tarjoamaan pitkäaikaistyöttömien 

heterogeeniselle ryhmälle tapausten 

yksilöllisen käsittelyn; korostaa, että 

tarvitaan tehokkaampia 

työvoimapalveluja; kannustaa siksi 

jäsenvaltioita myöntämään lisää 

resursseja kansallisille 

työvoimapalveluilleen; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Tarkistus  16 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pitää ratkaisevan tärkeänä, että 

ohjelmissa, joilla pyritään integroimaan 

pitkäaikaistyöttömät takaisin 

työmarkkinoille, otetaan huomioon 

työmarkkinoiden tarpeet ja että ne 

laaditaan tiiviissä yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten kanssa; kehottaa 

jäsenvaltioita kannustamaan työnantajia – 

myös yritysten yhteiskuntavastuun 

hengessä – tarjoamaan aktiivisesti 

työllistymismahdollisuuksia 

pitkäaikaistyöttömille ja tarvittaessa 

nimittämään tukihenkilöitä helpottamaan 

pitkäaikaistyöttömien sujuvaa paluuta 

työelämään; kehottaa jäsenvaltioiden 

työvoimaviranomaisia avustamaan 

pk-yrityksiä helpottamaan tällaista 

ohjausta; muistuttaa, että 

pitkäaikaistyöttömät eivät tarvitse vain 

työtä vaan myös kattavaa neuvontaa ja 

valmistautumista onnistuakseen palaamaan 

työmarkkinoille; 

7. pitää ratkaisevan tärkeänä, että 

ohjelmissa, joilla pyritään integroimaan 

pitkäaikaistyöttömät takaisin 

työmarkkinoille, otetaan huomioon 

työmarkkinoiden tarpeet ja että ne 

laaditaan tiiviissä yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten kanssa; kehottaa 

jäsenvaltioita kannustamaan työnantajia – 

myös yritysten yhteiskuntavastuun 

hengessä – tarjoamaan aktiivisesti 

työllistymismahdollisuuksia 

pitkäaikaistyöttömille ja tarvittaessa 

nimittämään tukihenkilöitä helpottamaan 

pitkäaikaistyöttömien sujuvaa paluuta 

työelämään; kehottaa jäsenvaltioiden 

työvoimaviranomaisia avustamaan 

pk-yrityksiä helpottamaan tällaista 

ohjausta; muistuttaa, että 

pitkäaikaistyöttömät eivät tarvitse vain 

työtä vaan myös kattavaa neuvontaa ja 

valmistautumista onnistuakseen palaamaan 

työmarkkinoille; vaatii, että tällaiset 

järjestelyt ovat vapaaehtoisia ja että kukin 

jäsenvaltio mukauttaa ne omaan 

tilanteeseensa; vaatii, että näitä 

järjestelyjä koskevien määräysten on 

oltava nyt ja vastedes ei-sitovia; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/17 

Tarkistus  17 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 

käyttöön pitkäaikaistyöttömyyden 

torjuntaan tarkoitettuja kansallisia toimia 

varten (erityisesti Euroopan 

sosiaalirahaston kautta) saamaansa 

EU-rahoitusta vastaavan riittävän 

kansallisen rahoituksen; korostaa, että 

joidenkin jäsenvaltioiden (erityisesti 

niiden, joihin sovelletaan talouden 

sopeutusohjelmia) talousarvioihin liittyvät 

rajoitteet eivät saa estää suosituksen 

nopeaa täytäntöönpanoa; kehottaa 

komissiota selvittämään mahdollisuudet 

saada nopeasti EU-rahoitusta ja 

mobilisoida mahdollisuuksien mukaan 

lisäresursseja, kuten tehtiin 

nuorisotyöllisyysaloitteen kyseessä ollessa; 

korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa on 

kohdennettava riittävästi määrärahoja 

työvoimapalvelujen hallinnollisen 

kapasiteetin lisäämiseen; 

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 

käyttöön pitkäaikaistyöttömyyden 

torjuntaan tarkoitettuja kansallisia toimia 

varten (erityisesti Euroopan 

sosiaalirahaston kautta) saamaansa 

EU-rahoitusta vastaavan riittävän 

kansallisen rahoituksen ja ottamaan 

huomioon, että eurooppalaisia rahastoja 

käytetään jo moniin eri tarkoituksiin ja 

että tämä uusi käyttötarkoitus ei saisi 

vaikuttaa kielteisesti aikaisempiin 

edunsaajiin; korostaa, että joidenkin 

jäsenvaltioiden (erityisesti niiden, joihin 

sovelletaan talouden sopeutusohjelmia) 

talousarvioihin liittyvät EU:n asettamat 

rajoitteet olisi otettava huomioon, koska 

ne voisivat oikeutetusti estää suosituksen 

nopean täytäntöönpanon; kehottaa 

komissiota selvittämään mahdollisuudet 

saada nopeasti EU-rahoitusta ja 

mobilisoida mahdollisuuksien mukaan 

lisäresursseja, kuten tehtiin 

nuorisotyöllisyysaloitteen kyseessä ollessa; 

korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa on 

kohdennettava riittävästi määrärahoja 

työvoimapalvelujen hallinnollisen 

kapasiteetin lisäämiseen; 

Or. en 
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Tarkistus  18 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

arvioimaan, miten ne voivat tukea erityisiä 

ohjelmia työn ohessa tapahtuvan 

koulutuksen toteuttamiseen sekä yritysten 

kehittämistä ja investointisuunnitelmia, 

joilla on luotu kestäviä ja laadukkaita 

työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille; 

9. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan, 

miten ne voivat tukea erityisiä ohjelmia 

työn ohessa tapahtuvan koulutuksen 

toteuttamiseen sekä yritysten kehittämistä 

ja investointisuunnitelmia, joilla on luotu 

kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja 

pitkäaikaistyöttömille; kehottaa komissiota 

sallimaan, että jäsenvaltiot toteuttavat 

omassa maassaan tarvittavia toimia; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/19 

Tarkistus  19 

Dominique Martin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1093/2015 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta  

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. palauttaa mieliin päätöslauselmansa 

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi 

jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 

suuntaviivoista, jossa vaaditaan 

erityistoimia pitkäaikaistyöttömien 

suojelemiseksi sosiaaliselta 

syrjäytymiseltä ja heidän integroimistaan 

takaisin työmarkkinoille perussopimuksia 

kunnioittaen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


