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Tarkistus  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 5 artiklan, 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 3 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon tarkistetun 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan, 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon lapsen oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen, 

Or. en 

 

Tarkistus  4 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kestävän 

kehityksen tavoitteen 3 (”taata 

terveellinen elämä ja hyvinvointi 

kaikenikäisille”) ja erityisesti sen 

alatavoitteen 7 (”taata kaikille pääsy 

seksuaali- ja lisääntymisterveyden 

hoitopalvelujen, kuten perhesuunnittelun, 

tiedottamisen ja koulutuksen, piiriin sekä 

varmistaa lisääntymisterveyden ottaminen 

mukaan kansallisiin strategioihin ja 

ohjelmiin”) ja alatavoitteen 8 (”saavuttaa 

yleiskattava terveydenhuolto, mukaan 

lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy 

laadukkaiden ja olennaisten 

terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä 

turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja 

edulliset välttämättömät lääkkeet ja 

rokotukset kaikille”), 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kestävän 

kehityksen tavoitteen 4 (”taata kaikille 

avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus 

sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet”), 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 c viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kestävän 

kehityksen tavoitteen 5 (”saavuttaa 

sukupuolten välinen tasa-arvo sekä 

vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 

mahdollisuuksia”), 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 d viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kestävän 

kehityksen tavoitteen 8 (”edistää kaikkia 

koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja 

tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä 

työpaikkoja”) ja erityisesti sen 

alatavoitteen 5 (”saavuttaa vuoteen 2030 

mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja 

säällinen työ kaikille, mukaan lukien 

nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka 

samanarvoisesta työstä”), alatavoitteen 6 

(”vähentää vuoteen 2020 mennessä 

merkittävästi niiden nuorten määrää, 

jotka eivät käy työssä tai opiskele”) ja 

alatavoitteen 8 (”suojata työelämän 

oikeuksia ja taata turvallinen 

työympäristö kaikille työntekijöille, 

mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti 

naisille ja epävarmassa työsuhteessa 

oleville”), 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 e viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon kestävän 

kehityksen tavoitteen 10 (”vähentää 

eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden 

välillä”) ja erityisesti sen alatavoitteen 4 

(”toteuttaa erityisesti finanssipoliittisia, 

palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä 

käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa 

asteittain”), 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Göteborgissa 17. 

marraskuuta 2017 annetun toimielinten 

välisen julistuksen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista, 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteet, 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 13. joulukuuta 

2017 antamansa päätöslauselman 

suosituksesta rahanpesua, veronkiertoa ja 

veropetoksia käsittelevän tutkinnan 

johdosta, 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 c viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

4. heinäkuuta 2013 antamansa 

päätöslauselman kriisin vaikutuksista 

heikossa asemassa olevien ryhmien 

hoidon saantiin (2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Jean Lambert 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 d viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 8. heinäkuuta 

2015 antamansa päätöslauselman vihreän 

työllisyyden aloitteesta: vihreän talouden 

työllistämismahdollisuuksien 

hyödyntäminen (2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 e viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 13. syyskuuta 

2016 antamansa päätöslauselman työ- ja 

yksityiselämän tasapainolle suotuisten 

työmarkkinaolosuhteiden luomisesta 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 f viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 11. kesäkuuta 

2013 antamansa päätöslauselman 

sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan 

unionissa (2012/2293(INI)), 
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Or. en 

 

Tarkistus  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 14 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 3. maaliskuuta 

2010 annetun komission tiedonannon 

”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun strategia” 

(COM(2010)2020) ja tästä tiedonannosta 

16. kesäkuuta 2010 antamansa 

päätöslauselman, 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 14 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 20. helmikuuta 

2013 annetun sosiaalisia investointeja 

koskevan komission toimenpidepaketin 

sekä suosituksen 2013/112/EU 

”Investoidaan lapsiin – murretaan 

huono-osaisuuden kierre”, 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 23 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

julkaiseman vuosittaisen raportin 

”Employment and Social Developments in 

Europe” seitsemännen (2017) painoksen, 

jossa keskitytään sukupolvien väliseen 

oikeudenmukaisuuteen ja 

solidaarisuuteen Euroopassa, 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 26 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 24. marraskuuta 

2015 antamansa päätöslauselman 

epätasa-arvoisuuden ja erityisesti 

lapsiköyhyyden vähentämisestä, 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 28 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 14. kesäkuuta 

2017 antamansa päätöslauselman 

tarpeesta EU:n strategialle sukupuolten 

välisen eläke-eron poistamiseksi ja 

torjumiseksi, 
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Or. en 

 

Tarkistus  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 28 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 14. maaliskuuta 

2017 antamansa päätöslauselman naisten 

ja miesten tasa-arvosta Euroopan 

unionissa vuosina 2014–2015, 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön raportin ”Tuloerot ja 

työllisyysmallit Euroopassa ennen vaikeaa 

taantumaa ja sen jälkeen”, 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön tiivistelmäraportin kuudennesta 

Euroopan työolotutkimuksesta, 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 c viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön raportin sosiaalisesta 

liikkuvuudesta EU:ssa, 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 d viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön raportin ”Työn tekemisen uudet 

muodot”, 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 e viite (uusi) 

 



 

AM\1143784FI.docx 13/140 PE616.558v03-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön ajankohtaisen tutkimuksen 

palkkaeroista lähetettyjen työntekijöiden 

tapauksessa ”Pay inequalities experienced 

by posted workers: Challenging the equal 

treatment principle”, jossa esitetään 

yksityiskohtaisesti Euroopan hallitusten ja 

työmarkkinajärjestöjen kannat 

periaatteeseen samanarvoisesta työstä 

maksettavasta samasta palkasta, 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 f viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön raportin työelämän kehityksestä 

Euroopassa ”Developments in working 

life in Europe: EurWORK annual review 

2016” ja etenkin sen luvun, jossa 

tarkastellaan palkkaukseen liittyvää 

eriarvoisuutta koskevaa näyttöä, 

keskustelua ja politiikkaa, 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 g viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-
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säätiön raportin työn muutoksista ja 

palkkaeroista ”Occupational change and 

wage inequality: European Jobs Monitor 

2017”,  

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 h viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön raportin naisten ja miesten 

työoloista ja -ehdoista Euroopassa 

”Women, men and working conditions in 

Europe”, 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 37 i viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Eurofound-

säätiön tutkimukset, joissa tarkastellaan 

työmarkkinaosapuolten osallistumista 

talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sekä 

työmarkkinaosapuolten roolia 

ohjausjaksossa vuosina 2011–2014, 

Or. en 
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Tarkistus  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; ottaa huomioon, että 

työllisyysasteissa on kuitenkin suuria 

eroja ja että ne vaihtelevat selvästi alle 

EU:n keskiarvon 65 prosentista 

Kreikassa, Kroatiassa, Italiassa ja 

Espanjassa yli 75 prosenttiin 

Alankomaissa, Tanskassa, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, Saksassa ja 

Ruotsissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; ottaa huomioon, että 

jäsenvaltioiden välillä on edelleen 
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huomattavia eroja ja että työllisyysasteet 

ovat edelleen kaukana kriisiä edeltävästä 

tasostaan ja myös Eurooppa 2020 

-strategiassa asetetuista kansallisista 

tavoitteista; 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan; 

Or. it 

 

Tarkistus  34 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 
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75 prosenttiin; 75 prosenttiin; ottaa huomioon, että 

18,9 miljoonaa ihmistä on yhä vailla 

työtä, investointeja on edelleen liian 

vähän, palkkojen kasvu on vähäistä ja 

työssäkäyvien köyhyys lisääntyy edelleen; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta ja 

tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin; 

A. ottaa huomioon, että EU:n 

työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 

2017 toisella neljänneksellä työssä olevien 

määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä 

vastaa 72,3 prosentin työllisyysastetta 

(jonka laatua ei kuitenkaan täsmennetä) 

ja tarkoittaa, että EU on saavuttamassa 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 

tavoitteen nostaa työllisyysaste 

75 prosenttiin, mikä ei kuitenkaan ole 

riittävä tavoite, koska SEU:n 3 artiklassa 

todetaan, että EU pyrkii täystyöllisyyteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että työllisyys 

ilmaistuna työntekijän tekemien 

työtuntien määränä on edelleen 

3 prosenttia alle kriisiä edeltävän tason 

EU:ssa ja 4 prosenttia euroalueella, mikä 
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johtuu osa-aikatyön lisääntymisestä sekä 

kokoaikatyöntekijöiden työtuntien 

määrän pienenemisestä; 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia; 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia; 

ottaa huomioon, että erot 

työttömyysasteissa ovat edelleen 

merkittävät vaihdellen noin 4 prosentista 

Saksassa liki 20 prosenttiin Espanjassa ja 

23,6 prosenttiin Kreikassa; ottaa 

huomioon, että piilotyöttömyysaste 

(työttömät henkilöt, jotka haluavat tehdä 

työtä mutta jotka eivät aktiivisesti hae 

työpaikkaa) oli 20 prosenttia vuonna 

2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia; 

B. ottaa huomioon, että vaikka 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia, 

elpyminen on tältä osin hyvin epätasaista 

eri jäsenvaltioiden välillä ja on 

voimakkainta niissä maissa, joiden ei 
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pitänyt toteuttaa merkittäviä 

rakenneuudistuksia tai noudattaa 

sopeutumisohjelmia; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia; 

B. ottaa huomioon, että 

18,9 miljoonaa ihmistä on edelleen vailla 

työtä vaikka työttömyysaste on EU:ssa 

alimmillaan yhdeksään (euroalueella 

kahdeksaan) vuoteen ja on nyt 

7,5 prosenttia (euroalueella 

8,9 prosenttia); 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia; 

B. ottaa huomioon, että vaikka 

työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan 

yhdeksään vuoteen ja on nyt 7,5 prosenttia, 

pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista 

työttömistä työnhakijoista on edelleen 

hälyttävän korkea (yli 45 prosenttia); 

Or. en 

 

Tarkistus  41 
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Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, että Eurostatin 

mukaan (2017) muun kuin vapaaehtoisen 

osa-aikatyön osuus kaikesta osa-

aikatyöstä pieneni vuosien 2013 ja 2016 

välisenä aikana EU28:ssa 26 prosentista 

24,6 prosenttiin;  

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. toteaa, että kokeneiden, korkean 

osaamistason ja miespuolisten 

työntekijöiden keskuudessa työllisyys on 

kasvanut voimakkaammin kuin nuorten, 

matalan osaamistason ja naispuolisten 

työntekijöiden; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, että naisten 

työllisyysaste on edelleen 

11 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
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miesten, mikä on osoitus sitkeästä erosta 

sukupuolten välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B b. ottaa huomioon, että osa-aikatyö 

on lisääntynyt 11 prosenttia vuodesta 

2008 ja että samassa ajassa kokoaikainen 

työnteko on vähentynyt 2 prosenttia, ja 

toteaa, että muun kuin vapaaehtoisen osa-

aikatyön osuus tällaisista työsopimuksista 

on edelleen melkein kolmannes; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B c. ottaa huomioon, että 

työmarkkinoiden lohkoutuminen 

vakituisiin ja epätyypillisiin työsuhteisiin 

on edelleen huolestuttavaa, sillä 

määräaikaisten työsuhteiden osuus 

vaihtelee maittain 10:stä 20:een 

prosenttiin, siirtyminen vakituiseen 

työsuhteeseen on vähäistä ja 

määräaikaisia työpaikkoja pidetään 

ennemminkin ”umpikujina” kuin 

välivaiheena ennen vakituista työpaikkaa; 

ottaa huomioon, että tämän ilmiön vuoksi 
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suuri määrä työntekijöitä ei pääse 

hyötymään turvallisista, suhteellisen 

hyväpalkkaisista työsuhteista ja hyvistä 

tulevaisuudennäkymistä ja vakituisten ja 

määräaikaisten työntekijöiden välille 

kehittyy palkkaeroja; toteaa 

työmarkkinoiden lohkoutumisen 

pahenevan sen seurauksena, että monissa 

EU:n jäsenvaltioissa työsuhdeturvaa 

koskevaan lainsäädäntöön on tehty 

kaksitasoisia uudistuksia, mikä on 

helpottanut määräaikaisten 

työsopimusten käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että vaikka nuorten 

työttömyysasteessa on havaittavissa pientä 

paranemista, se on edelleen 16,6 prosenttia 

(18,7 prosenttia euroalueella), joka on 

hälyttävän korkea taso; ottaa huomioon, 

että vuonna 2016 työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevia 15–

24-vuotiaita nuoria oli edelleen 6,3 

miljoonaa; 

C. toteaa, että vaikka nuorten 

työttömyysasteessa on havaittavissa pientä 

paranemista, se on edelleen 16,6 prosenttia 

(18,7 prosenttia euroalueella), joka on 

hälyttävän korkea taso; ottaa huomioon, 

että yhteistä työllisyysraporttia koskevan 

luonnoksen mukaan nuoret työskentelevät 

muita useammin epätavanomaisissa tai 

epätyypillisissä työpaikoissa, kuten 

määräaikaisissa töissä, muussa kuin 

vapaaehtoisessa osa-aikatyössä ja 

heikommin palkatuissa töissä; ottaa 

huomioon, että eräät maat ovat ottaneet 

käyttöön toimia, kuten alennettu 

minimipalkka, kannustaakseen 

työnantajia ottamaan palvelukseensa 

nuoria, ja pitää tätä sellaisena nuorten 

kohteluna, jota ei voida hyväksyä, sillä se 

on ikään perustuvaa syrjintää, joka on 

kielletty SEUT:n 19 artiklan ja 

työsyrjintädirektiivin 2000/78/EY 
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mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että vaikka nuorten 

työttömyysasteessa on havaittavissa pientä 

paranemista, se on edelleen 16,6 prosenttia 

(18,7 prosenttia euroalueella), joka on 

hälyttävän korkea taso; ottaa huomioon, 

että vuonna 2016 työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevia 15–24-vuotiaita nuoria 

oli edelleen 6,3 miljoonaa; 

C. toteaa, että nuorten työttömyysaste 

on edelleen 16,6 prosenttia (18,7 prosenttia 

euroalueella), joka on hälyttävän korkea 

taso; ottaa huomioon, että vuonna 2016 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevia 15–24-vuotiaita nuoria oli edelleen 

6,3 miljoonaa; 

Or. it 

 

Tarkistus  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että vuonna 2016 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevia 15–24-vuotiaita nuoria oli edelleen 

6,3 miljoonaa; ottaa huomioon, että 

koulunkäynnin keskeyttäneiden nuorten 

osuus on yhä noin 20 prosenttia useissa 

jäsenvaltioissa, kuten Malta, Espanja, 

Romania, ja on yli EU:n asettaman 

10 prosentin tavoitteen Portugalissa, 

Bulgariassa, Italiassa, Unkarissa, 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 

Kreikassa; ottaa huomioon, että 

koulunkäynnin keskeyttäminen 
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muodostaa monimutkaisen haasteen 

henkilökohtaisella, kansallisella ja 

unionin tasolla; ottaa huomioon, että 

koulunkäynnin ja koulutuksen 

keskeyttäneet nuoret ovat usein niin 

sosiaalisesti kuin taloudellisesti muita 

heikommassa asemassa; ottaa huomioon, 

että koulunkäynnin keskeyttämisen syynä 

on viime kädessä oppilaan 

sosioekonominen tilanne, kuten vaikeat 

perheolot, työttömyys, pienituloinen 

kotitalous ja vanhempien alhainen 

koulutustaso; katsoo, että koulunkäynnin 

keskeyttämisen torjumiseen vaikuttavat 

maan laajemmat talouteen, työllisyyteen, 

sosiaaliasioihin ja terveyteen liittyvät 

toimintapolitiikat ja että se riippuu myös 

sosioekonomisen ympäristön 

paranemisesta – nopeammasta 

talouskasvusta, toimenpiteistä köyhyyden 

torjumiseksi ja terveyden parantamiseksi 

– sekä maahanmuuttajien ja 

vähemmistöjen aiempaa tehokkaammasta 

kotouttamisesta;  

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että ensisijainen vastuu 

nuorisotyöttömyyden poistamisesta on 

jäsenvaltioilla, joiden on kehitettävä 

työmarkkinoiden sääntelykehyksiä, 

koulutusjärjestelmiä ja aktiivista 

työmarkkinapolitiikkaa sekä pantava niitä 

täytäntöön; 

Or. en 
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Tarkistus  50 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että 46,4 prosenttia EU28:n 

työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä, eli he 

ovat olleet vailla työtä vähintään 

12 kuukauden ajan (euroalueen vastaava 

luku on 49,7 prosenttia); 

Or. pt 

 

Tarkistus  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C b. ottaa huomioon, että seitsemässä 

maassa pitkäaikaistyöttömyysaste 

(prosenttiosuutena koko 

työttömyysasteesta) on euroalueen 

keskiarvoa (49,7 prosenttia) 4–

23 prosenttiyksikköä korkeampi, mikä 

saattaa olla merkki pysyvästä 

suuntauksesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. huomauttaa, että vaikka D. huomauttaa, että vaikka 
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jäsenvaltioiden työttömyysasteiden väliset 

erot ovat kaventuneet, ne ovat kuitenkin 

edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen 

kriisiä; 

jäsenvaltioiden työttömyysasteiden väliset 

erot ovat kaventuneet, ne ovat kuitenkin 

edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen 

kriisiä; ottaa huomioon, että 

pitkäaikaistyöttömyys on edelleen yli 

50 prosenttia kokonaistyöttömyydestä 

eräissä jäsenvaltioissa ja sen osuus on 

45,6 prosenttia EU:ssa ja 49,7 prosenttia 

euroalueella; toteaa, että 

työttömyysastetta määritettäessä 

huomioon otetaan vain henkilöt, joilla ei 

ole työtä ja jotka ovat aktiivisesti etsineet 

työpaikkaa neljän viimeisen viikon 

aikana, ja että 

pitkäaikaistyöttömyysasteessa kyse on 

ainoastaan niistä taloudellisesti 

aktiivisista 15–74-vuotiaista henkilöistä, 

jotka ovat olleet työttöminä vähintään 

12 kuukauden ajan; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että palkkojen 

nousu jatkui hitaana EU:ssa ja ne 

nousivat alle yhden prosentin kahden 

viimeisen vuoden aikana ja että 

työntekijöille maksetaan EU:ssa sangen 

erisuuruisia korvauksia alkaen 

4,6 eurosta tehtyä työtuntia kohti 

Bulgariassa 43,3 euroon Luxemburgissa; 

ottaa huomioon, että reaalipalkkojen 

kasvu oli pienempi kuin tuottavuuden 

keskimääräinen kasvu 18:ssa 

jäsenvaltiossa 28:sta ja jäi jälkeen jopa 

työttömyyden vähenemisestä; 

Or. en 
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Tarkistus  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. katsoo, että sopeuttamistoimilla, 

yhtenäisvaluutan pakkokäytöllä sekä 

EU:n perussopimusten määräämillä 

taloudellisilla rajoituksilla on ollut 

hillitsevä ja vakautta horjuttava vaikutus 

jäsenvaltioiden talouksiin ja 

euroalueeseen ja että ne ovat 

romahduttaneet sisäisen kysynnän, 

lisänneet työttömyyttä ja kasvattaneet 

merkittävästi sosiaalista eriarvoisuutta; 

Or. it 

 

Tarkistus  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. katsoo, että pitkäaikaistyöttömien 

tukeminen on olennaisen tärkeää, sillä 

muuten tilanne alkaa vaikuttaa heidän 

itseluottamukseensa, hyvinvointiinsa ja 

tulevaan kehitykseensä, mikä saattaa 

heidät köyhyys- ja syrjäytymisvaaraan ja 

vaarantaa sosiaaliturvajärjestelmien 

kestävyyden sekä Euroopan sosiaalisen 

mallin; 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Ulrike Trebesius 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa 

työttömyys pysyy korkeana olemattoman 

kasvun ja sellaisten rakenteellisten 

puutteiden johdosta, jotka johtuvat 

suurelta osin tehottomista ja monissa 

tapauksissa jäykistä työmarkkinoiden 

sääntelykehyksistä; katsookin, että 

työmarkkinauudistusten riittämättömyys 

on korkean työttömyyden pääsyy; 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D b. ottaa huomioon, että muiden 

jäsenvaltioiden on vastattava 

työmarkkinoiden rakenteellisiin 

haasteisiin, kuten alhainen 

osallistumisaste sekä osaamisen ja 

pätevyyden vastaamattomuus; ottaa 

huomioon, että tarve ryhtyä konkreettisiin 

toimiin työelämän ulkopuolella olevan 

työvoiman integroimiseksi (uudelleen) 

työmarkkinoille kasvaa, jotta 

työmarkkinoiden tarpeisiin voidaan 

vastata; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D b. ottaa huomioon, että sukupuolten 

välinen työllisyysero on yhä yli 

10 prosenttiyksikköä ja on 

11,6 prosenttiyksikköä koko EU:ssa: 

miesten työllisyysaste on 76,9 prosenttia ja 

naisten 65,3 prosenttia; toteaa, että ero on 

tätäkin suurempi EU:n ulkopuolella 

syntyneiden henkilöiden ja romaninaisten 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D c. ottaa huomioon, että osa-aikatyön 

osalta sukupuolten välinen työllisyysero 

on vieläkin suurempi ja nousi 

23 prosenttiyksikköön vuonna 2016 ja oli 

yli 30 prosenttiyksikköä neljässä 

jäsenvaltiossa; toteaa, että muuta kuin 

vapaaehtoista osa-aikatyötä tekevistä 

23,5 prosenttia oli naisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D d kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D d. ottaa huomioon, että niiden 

naisten työllisyysaste, joilla on vähintään 

yksi alle 6-vuotias lapsi, on 

9 prosenttiyksikköä matalampi kuin 

lapsettomien naisten ja että 19 prosenttia 

EU:n potentiaalisesta naistyövoimasta oli 

työelämän ulkopuolella, koska he hoitivat 

lapsia tai huollettavia aikuisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D e kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D e. ottaa huomion, että alhaisemman 

kokoaikavastaavan työllisyysasteen 

johdosta naiset kärsivät merkittävästä 

palkkaerosta, joka oli EU:ssa vuonna 

2015 keskimäärin 16,3 prosenttia 

vaihdellen 26,9 prosentista Virossa 

5,5 prosenttiin Italiassa ja 

Luxemburgissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin yhteiskunnat ikääntyvät, mikä 

asettaa lisähaasteita jäsenvaltioiden 

E. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin yhteiskunnat ikääntyvät, mikä 

lisää jäsenvaltioiden velvollisuutta 
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sosiaaliturva- ja 

terveydenhoitojärjestelmille; 
varmistaa, että niillä on hyvin rahoitetut 

ja vankat sosiaaliturva- ja 

terveydenhoitojärjestelmät; ottaa 

huomioon, että elinajanodote 

syntymähetkellä lyheni hieman EU28:ssa 

vuonna 2015 ja että sen arvioitiin olevan 

keskimäärin 80,6 vuotta (0,3 vuotta 

vähemmän kuin vuonna 2014) naisten 

odotteen ollessa 83,3 vuotta (0,3 vuotta 

vähemmän kuin vuonna 2014) ja miesten 

77,9 vuotta (0,2 vuotta vähemmän kuin 

vuonna 2014); toteaa, että elinajanodote 

lyheni EU28:ssa ensimmäisen kerran 

sitten vuoden 2002, jolloin 

elinajanodotetta koskevat tiedot tulivat 

saataville EU:n kaikkien jäsenvaltioiden 

osalta, ja että lyheneminen koski 

valtaosaa jäsenvaltioita; ottaa huomioon, 

että Eurostatin mukaan vielä ei voida 

sanoa, onko vuosien 2014 ja 2015 välillä 

todettu elinajanodotteen lyheneminen 

luonteeltaan tilapäistä vai jatkuuko 

lyheneminen tulevinakin vuosina; 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin yhteiskunnat ikääntyvät, mikä 

asettaa lisähaasteita jäsenvaltioiden 
sosiaaliturva- ja 

terveydenhoitojärjestelmille; 

E. ottaa huomioon, että ikäihmisten 

määrän lisääntyminen (yli 65-vuotiaiden 

osuus unionin väestöstä on liki 

20 prosenttia ja arvioiden mukaan osuus 

nousee 25 prosenttiin vuoteen 2050 

mennessä), työikäisten henkilöiden 

määrän pieneneminen sekä julkisia 

varoja koskevat rajoitteet, erityisesti 

EU:ssa toteutetut sopeuttamistoimet, 

vaikuttavat merkittävästi sosiaaliturva- ja 

terveydenhoitojärjestelmiin; 

Or. en 
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Tarkistus  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin yhteiskunnat ikääntyvät, mikä 

asettaa lisähaasteita jäsenvaltioiden 

sosiaaliturva- ja 

terveydenhoitojärjestelmille; 

E. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin yhteiskunnat ikääntyvät ja että 

syntyvyys laskee jatkuvasti unionissa; 

Or. it 

 

Tarkistus  65 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että 

yhteisötalouden alalla toimii 2 miljoonaa 

yritystä (noin 10 prosenttia kaikista 

yrityksistä EU:ssa) ja että ne työllistävät 

yli 14 miljoonaa henkilöä (noin 

6,5 prosenttia EU:n työvoimasta); toteaa, 

että tämä ala on tärkeässä asemassa 

nykypäivän yhteiskuntien pyrkiessä 

vastaamaan lukemattomiin haasteisiinsa, 

joista väestön ikääntyminen ei ole 

vähäisin; 

Or. pt 

 

Tarkistus  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että 

väestönkehityksen haasteita ovat muun 

muassa väestökato ja haja-asutus, jotka 

jarruttavat asianomaisten alueiden 

kasvua ja uhkaavat EU:n taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. es 

 

Tarkistus  67 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, 

yhteiskunnassa on edelleen heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä ja alueellisia eroja 

on edelleen; 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, köyhyys (tai 

köyhyyden riski) koskettaa edelleen joka 

neljättä unionin kansalaista, mikä 

tarkoittaa, että EU on jäänyt kauaksi 

Eurooppa 2020 -strategiassa 

asettamistaan tavoitteista, ja että 

alueellisia eroja on edelleen; ottaa 

huomioon, että tuloerot kasvavat edelleen; 

ottaa huomioon, että suuri eriarvoisuus 

muodostaa edelleen esteen tasapuoliselle 

mahdollisuuksille käyttää koulutus- ja 

sosiaaliturvapalveluita ja haittaa siten 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta sekä kestävää 

talouskasvua; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, 

yhteiskunnassa on edelleen heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä ja alueellisia eroja 

on edelleen; 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, 

yhteiskunnassa on edelleen heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä (Euroopan eri 

osissa on 119 miljoonaa ihmistä 

köyhyysrajan alapuolella, mitä ei voida 

hyväksyä, mukaan lukien 25 miljoonaa 

köyhää lasta, enemmän kuin yksi neljästä 

lapsesta) ja alueellisia eroja on edelleen;  

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, 

yhteiskunnassa on edelleen heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä ja alueellisia eroja 

on edelleen; 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä 

onkin edistytty jonkin verran, 

yhteiskunnassa on edelleen heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä, eriarvoisuus ja 

köyhyys ovat kestämättömällä tasolla ja 

alueellisia eroja on edelleen jäsenvaltioissa 

ja koko unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että 

sosioekonomisesti epäedullinen asema, 

maahanmuuttotausta ja erityistarpeet ovat 

merkittävimmät tekijät, jotka liittyvät 

alhaiseen koulutustasoon, kun otetaan 

huomioon, että luonnontieteiden alalla 

heikosti suoriutuneiden keskimääräinen 

osuus EU:ssa oli alimmassa 

sosioekonomisessa neljänneksessä vuoden 

2015 PISA-tutkimuksessa noin 

34 prosenttia, mikä on 26 

prosenttiyksikköä enemmän kuin 

ylimmässä sosioekonomisessa 

neljänneksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Krzysztof Hetman 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että köyhyyttä 

kokevien lasten määrä on edelleen 

hälyttävän korkea Euroopassa, sillä heitä 

on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että köyhyyttä 

kokevien lasten määrä on edelleen 
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hälyttävän korkea Euroopassa, sillä heitä 

on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G b. ottaa huomioon, että koulutus on 

ratkaisevan tärkeä tekijä nuorten 

integroitumisessa työmarkkinoille, kun 

pidetään mielessä, että 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

(20–34-vuotiaiden) nuorten työllisyysaste 

on EU:ssa 82,8 prosenttia, eli yli 

10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 

toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 

nuorten työllisyysaste; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G b. katsoo, että jäsenvaltioiden 

finanssipolitiikka vaikuttaa 

makrotaloudellisen ympäristön 

vakauttamiseen ja sillä pyritään myös 

muihin tavoitteisiin, kuten julkisen 

talouden kestävyyteen ja tulojen 

uudelleenjakoon; 

Or. en 
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Tarkistus  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G b. ottaa huomioon, että 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson yleistä poliittista virettä 

määrittää edelleen huoli julkisen talouden 

vakauttamisesta ja työmarkkinoiden 

sääntelyn purkamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. katsoo, että laadukkaan 

koulutuksen on oltava kaikkien saatavilla, 

kuten komissio on todennut vuotuisessa 

kasvuselvityksessä; ottaa huomioon, että 

ammatillisen koulutuksen uskottavuus on 

vähitellen lisääntymässä niin unionin 

nuorten kuin nuorten kyvyt merkille 

panevien yritystenkin silmissä; toteaa, että 

myös epävirallisissa yhteyksissä hankittu 

koulutus tarjoaa unionin kansalaisille 

työmarkkinoilla tarvittavia olennaisia 

välineitä; 

Or. pt 

 

Tarkistus  77 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

168 artiklan mukaan kaikkien unionin 

politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä 

ja toteuttamisessa olisi varmistettava 

ihmisten terveyden korkeatasoinen 

suojelu; katsoo, että tämä edistäisi 

sosiaalista osallisuutta, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa; 

katsoo, että lääkkeiden korkea hintataso 

kohdistaa nykyisin paineita tämän 

vaatimuksen noudattamiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että henkeä kohti lasketut 

kotitalouksien käytettävissä olevat 

bruttotulot eivät edelleenkään ole eräissä 

jäsenvaltioissa palanneet kriisiä 

edeltävälle tasolle ja että useissa 

jäsenvaltioissa ne ovat 20–

30 prosenttiyksikköä matalammat kuin 

vuonna 2008; 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 
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-1 kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1. korostaa, että sosiaalipolitiikkojen 

kehittämisessä ei ole kyse valinnoista 

vaan ihmisarvosta, välttämättömästä 

tekijästä yhteenkuuluvuuden ja EU:n 

legitimiteetin säilyttämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. katsoo, että palkkatasosta 

päättäminen kuuluu kansallisen 

toimivallan piiriin; 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 

tuloerojen kasvu ei ole pysähtynyt kriisin 

puhkeamisen jälkeen ja että eräissä 

tapauksissa se on jopa nopeutunut, ja 

ottaa huomioon, että koko EU:ssa 

kotitalouksien rikkaimman 20 prosentin 

osuus tuloista oli 5,1 kertaa niin suuri 

kuin köyhimmän 20 prosentin osuus ja 

että eräissä Itä- ja Etelä-Euroopan maissa 

kyseinen suhdeluku oli 6,5 tai sitä 
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suurempi, eli liki kaksi kertaa suurempi 

kuin joissakin Keski-Euroopan tai 

Pohjoismaiden parhaiden suoriutuvissa 

maissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. ottaa huomioon, että teknologiset 

ja tieteelliset edistysaskeleet, jotka 

pannaan tyytyväisenä merkille tässä 

vuotuisessa kasvuselvityksessä, 

mahdollistavat parempien, 

tehokkaampien ja kohtuuhintaisempien 

hoitojen ja lääkkeiden keksimisen; katsoo, 

että tämä edistyminen auttaa osaltaan 

varmistamaan, että tietyistä vaivoista, 

esimerkiksi kroonisista kivuista, kärsivät 

henkilöt voivat terveytensä puolesta 

päästä työmarkkinoilla tai jatkaa 

työntekoa paljon pidempään; 

Or. pt 

 

Tarkistus  83 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. ottaa huomioon, että 

sosiaaliturvajärjestelmän tarjoaminen ja 

hallinta kuuluvat jäsenvaltioiden 

toimivaltaan ja että unioni koordinoi niitä 

mutta ei yhdenmukaista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H c. ottaa huomioon, että komission 

julkaisun ”Employment and Social 

Developments in Europe 2017” mukaan 

vuonna 2015 köyhyys- tai 

syrjäytymisvaarassa oli 118,8 miljoonaa 

ihmistä, eli 1,7 miljoonaa ihmistä 

enemmän kuin vuonna 2008 ja kaukana 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetuista 

tavoitteista, joiden mukaan köyhyys- tai 

syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 

lukumäärää vähennetään 20 miljoonalla, 

ja toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on 

suuria eroja, sillä syrjäytymisvaarassa 

olevien ihmisten osuus on 5 prosenttia tai 

vähemmän Tšekin tasavallassa ja 

Saksassa ja noin 20 prosenttia Kreikassa 

ja Espanjassa; ottaa huomioon, että 

vuonna 2016 köyhyys- tai 

syrjäytymisvaarassa olevien lasten (0–

17-vuotiaat) osuus oli 26,4 prosenttia, eli 

suurempi kuin aikuisten (16–64-vuotiaat) 

24,2 prosentin osuus ja melkein 

10 prosenttiyksikköä suurempi kuin 

köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien 

ikäihmisten (yli 65-vuotiaat) osuus 

(18,3 prosenttia); toteaa, että köyhyyttä 

kokevien lasten määrä – tällä hetkellä yli 

25 miljoonaa – on hälyttävän suuri 

Euroopassa, ja toteaa, että lapsena koettu 

köyhyys voi vaikuttaa koko loppuelämään, 

mikä vahvistaa huono-osaisuuden 

siirtymistä sukupolvelta toiselle; 

Or. en 
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Tarkistus  85 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H c. ottaa huomioon, että väestön 

ikääntymisellä ja huollettavien 

ikäihmisten määrän kasvulla on ja on 

oleva jatkossakin yhä suurempi vaikutus 

terveyspalveluihin ja pitkäaikaishoidon 

järjestelmiin sekä virallisiin ja 

epävirallisiin hoitopalveluihin; katsoo, 

että epäviralliset hoitajat ovat 

yhteiskunnan elintärkeä resurssi; 

Or. pt 

 

Tarkistus  86 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H c. ottaa huomioon, että EU:n 

talouden kyky tuottaa pitkän aikavälin 

kasvua on heikompi kuin EU:n 

pääasiallisten kilpailijoiden; toteaa 

komission arvioineen, että EU:n talous 

voi mahdollisesti kasvaa noin 

1,4 prosenttia, kun Yhdysvaltojen 

vastaava luku on 2 prosenttia; 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H d kappale (uusi) 

 



 

AM\1143784FI.docx 43/140 PE616.558v03-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H d. toteaa, että pimeä työ estää 

työntekijöitä käyttämästä oikeuksiaan, 

kannustaa sosiaaliseen polkumyyntiin, 

aiheuttaa vakavia seurauksia 

talousarvioille ja vaikuttaa kielteisesti 

työllisyyteen, tuottavuuteen, työn laatuun, 

osaamisen kehitykseen sekä eläke-

etuusjärjestelmien tehokkuuteen ja 

vaikuttavuuteen; katsoo, että pimeän työn 

muuttamiseksi viralliseksi on 

ponnisteltava hellittämättä; 

Or. pt 

 

Tarkistus  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H d kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H d. ottaa huomioon, että työssäkäyvien 

köyhien määrä lisääntyy edelleen 

unionissa ja että heitä on eniten 

Espanjassa (13,1 prosenttia), Kreikassa 

(14 prosenttia) ja Romaniassa 

(18,6 prosenttia), ja toteaa tämän 

osoittavan, että työpaikka yksinään ei 

aina riitä nostamaan ihmistä köyhyydestä 

ja että ilmiön taustalla on erilaisia 

työmarkkinamalleja, kuten osa-aikatyö 

ja/tai määräaikainen työ, palkkatasoja, 

kotitalouksien työssäkäyntiasteita ja 

heikkoja työoloja; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan H e kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H e. toteaa, että syrjäisimpien alueiden 

on selvittävä niiden erityispiirteistä 

kumpuavista valtavista vaikeuksista, jotka 

rajoittavat niiden kasvumahdollisuuksia; 

ottaa huomioon, että kyseisillä alueilla 

työttömyysasteet vaihtelevat 11,2:n ja 

27,1 prosentin välillä ja 

pitkäaikaistyöttömyysasteet 54,5:n ja 

80,9 prosentin välillä; ottaa huomioon, 

että kyseisillä alueilla 

nuorisotyöttömyysaste on yli 

40 prosenttia; 

Or. pt 

 

Tarkistus  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H e kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H e. ottaa huomioon, että Eurofound-

säätiön tutkimusten mukaan 

työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

kansallisten uudistusohjelmien 

laatimiseen paranee vähitellen 

useimmissa jäsenvaltioissa, vaikka 

kansallisten työmarkkinaosapuolten 

välillä onkin edelleen merkittäviä eroja 

laadussa ja vaikuttavuudessa ja tulokset 

vaihtelevat, mitä tulee niiden 

osallistumiseen eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon; 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 
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Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H f kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H f. ottaa huomioon, että Eurofound-

säätiön tulevassa raportissa 

työmarkkinaosapuolten osallistumisesta 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon todetaan, 

että työllisyyden suuntaviivan 7 

seurauksena ohjausjaksoon 

osallistuminen on vakiintumassa ja 

tietoisuus siitä lisääntyy; toteaa, että 

työmarkkinaosapuolet korostavat 

kuitenkin tarvetta varmistaa 

asianmukainen osallistuminen 

helpottamalla merkityksellisiä ja oikea-

aikaisia kuulemisia, kannanottojen 

vaihtamista ja palautteen antamista sekä 

antamalla näkyvyyttä 

työmarkkinaosapuolten kannoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

-1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1 a. korostaa, että ”sosiaalisen 

Euroopan” toteutuminen edellyttää, että 

taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä 

koskevat päätökset tehdään yhdessä ja 

täydentävästi; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuotuista 

kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä ja 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

1. panee merkille, että vuotuinen 

kasvuselvitys 2018, joka on tärkeä osa 

unionin investointiprosessia, perustuu 

jälleen kerran investointien, 

rakenneuudistusten, tasapainoisten 

talousarviopolitiikkojen sekä neutraalin 
finanssipolitiikan virityksen strategiaan; 

korostaa, että sosiaalisesti vastuullinen 

finanssipolitiikka on sellaista, jolla 

varmistetaan laadukkaat julkiset palvelut 

ja parempien mahdollisuuksien 

tarjoaminen kansalaisille, tuloerojen 

torjuminen sekä kestävän kasvun, 

kunnollisten työpaikkojen luomisen ja 

sosiaaliturvan edistäminen; korostaa, että 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen 

koordinointia koskevan eurooppalaisen 

ohjausjakson pääasiallisina tavoitteina on 

oltava eriarvoisuuden ja köyhyyden 

vähentäminen, palkkojen ja työpaikkojen 

laadun nostaminen, myös vahvistamalla 

ammattiliittoja ja 

työehtosopimusjärjestelmiä, sekä 

sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen 

saatavuuden ja laadun parantaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuotuista 

kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 

1. pitää myönteisenä Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin 

sisällyttämistä vuotuiseen 

kasvuselvitykseen 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, sosiaaliseen 
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kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä ja 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

oikeudenmukaisuuteen tähtäävien 

rakenneuudistusten ja vastuullisen 

finanssipolitiikan strategiaan perustuvaa 

unionin investointiprosessia, jolla pyritään 

lisäämään kunnollista työllisyyttä; 

kehottaa jäsenvaltioita pitämään kiinni 

selvitykseen liitetyssä yhteisessä 

työllisyysraportissa sekä Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarissa 

määritetyistä painopisteistä kasvua, 

työllisyyttä ja sosiaaliturvaa edistäviä 

kansallisia politiikkoja ja strategioita 

laatiessaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuotuista 

kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä ja 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

1. pitää vuotuista kasvuselvitystä 2018 

tärkeänä osana työllisyyttä, kasvua ja 

investointeja koskevia kattavia 

politiikkoja; katsoo, että investointien, 

rakenneuudistusten ja vastuullisen 

finanssipolitiikan strategiaan on liitettävä 

politiikkoja ja toimenpiteitä, joilla 

pannaan täytäntöön Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarissa 

vahvistetut periaatteet ja tavoitteet; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä, sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta sekä sosiaaliturvaa ja 

sosiaalista osallisuutta edistävissä 

kansallisissa politiikoissaan ja 

strategioissaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 
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Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuotuista 

kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä ja 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

1. pitää myönteisenä Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin 

sisällyttämistä vuotuiseen 

kasvuselvitykseen 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kestävää talouskehitystä, 

laadukasta työllisyyttä ja korkeaa 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuotuista 

kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa 

investointien, rakenneuudistusten ja 

vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan 

perustuvaa unionin investointiprosessia; 

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

selvityksessä määritetyt painopisteet 

huomioon kasvua, työllisyyttä ja 

sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

1. panee merkille vuotuisen 

kasvuselvityksen 2018; korostaa, että 

unionissa koettu pitkä talous- ja 

rahoituskriisi on paljastanut EU:n 

talouden ohjausjärjestelmän 

rakenteelliset puutteet sekä 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson tehottomuuden, ja katsoo, 

että ohjausjakso edistää antamillaan 

maakohtaisilla suosituksilla 

epäsymmetrisen ja sattumanvaraisen 

lähestymistavan soveltamista talouden 

ohjausta ja hallintaa koskeviin 

sääntöihin; 
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Or. it 

 

Tarkistus  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että eriarvoisuus 

uhkaa Euroopan yhdentymiskehityksen 

tulevaisuutta ja heikentää sen legitiimiyttä 

ja voi vahingoittaa luottamusta EU:hun 

sosiaalisen edistyksen moottorina, ja 

katsoo, että eriarvoisuuden vähentämisen 

on oltava yksi Euroopan tason 

painopisteistä, kuten parlamentti on 

hiljan todennut; palauttaa siksi mieliin, 

että komission olisi eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteissa parannettava 

toimintapolitiikkojen yhteensovittamista, 

jotta voidaan seurata, ehkäistä ja korjata 

kielteisiä kehityssuuntauksia, jotka 

saattavat lisätä eriarvoisuutta ja 

heikentää sosiaalista edistystä tai 

vaikuttaa haitallisesti yhteiskunnalliseen 

oikeudenmukaisuuteen, ottamalla 

tarvittaessa käyttöön ennaltaehkäiseviä ja 

korjaavia toimia; 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. toteaa, että seitsemän vuotta 

talouspolitiikan koordinointia koskevan 
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eurooppalaisen ohjausjakson 

käyttöönoton jälkeen eräitä merkittäviä 

työllisyyteen ja sosiaalialaan liittyviä 

eriarvoisuuksia unionissa, kuten 

työmarkkinoiden lohkoutuminen, 

palkkaerot ja lapsiköyhyys, ei 

edelleenkään ole ratkaistu vaan ne ovat 

pahentuneet, mikä on osoitus siitä, että 

kansallisen tason julkinen politiikka ei 

riitä kehittämään oikeudenmukaisempia 

eurooppalaisia työmarkkinoita vaan 

tarvitaan nykyisiä kansallisia toimia 

täydentäviä tehokkaampia ja laajempia 

unionin tason politiikkoja; panee 

merkille, että eurooppalaisen 

ohjausjakson taloudellisten ja sosiaalisten 

painopisteiden saattamiseksi jälleen 

tasapainoon on toteutettu 

menestyksekkäitä toimia, mutta katsoo, 

että sosiaalisia oikeuksia koskevien 

sosiaalisten investointien tukeminen 

edellyttää ehdottomasti julkisen talouden 

joustavuutta sekä kaikkien Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarissa 

vahvistettujen periaatteiden tehokasta 

valtavirtaistamista kaikissa vaiheissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

sosiaalisesti ja taloudellisesta 

tasapainoisia rakenneuudistuksia, joilla on 

tarkoitus tehostaa osallistavia 

työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkoja, jotta 

vauhditetaan investointeja ja luodaan 

laadukkaita työpaikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 
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tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; muistuttaa, että 

rakenneuudistuksissa olisi otettava 

huomioon se, miten niiden vaikutukset 

jakautuvat eri henkilöryhmiin; kehottaa 

toteuttamaan toimia, joilla estetään 

verotuksen ja sosiaalisten normien 

heikentämiskilpailu, joka lisää 

eriarvoisuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; painottaa, että on 

vahvistettava yritysten kannalta 

suosiollista ympäristöä, jotta voidaan 

luoda lisää työpaikkoja ja tasapainottaa 

samalla sosiaalisia ja taloudellisia 

ulottuvuuksia; kehottaa jäsenvaltioita 

siirtymään asteittain työn verotuksesta 

muihin verolähteisiin; 

Or. en 
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Tarkistus  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan 

tarvitsemansa taidot ja jotta voidaan 

edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia 

työmarkkinoilla, oikeudenmukaisia 

työehtoja, työn tuottavuuden lisäämistä 

palkkakehityksen tukemiseksi sekä 

kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

2. painottaa, että sosiaalisesti 

vastuullisten uudistusten on perustuttava 

yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen, 

sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 

varallisuuden oikeudenmukaiseen 

jakautumiseen – malliin, jolla 

varmistetaan tasa-arvo ja sosiaalinen 

suojelu, suojellaan muita heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä ja parannetaan 

kaikkien kansalaisten elinoloja; 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

2. korostaa tarvetta suunnata 

työmarkkina- ja sosiaalipolitiikat 

uudelleen palvelemaan työntekijöiden ja 

heikommassa asemassa olevien 

henkilöiden tarpeita, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

Or. en 
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Tarkistus  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan 

tarvitsemansa taidot ja jotta voidaan 

edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia 

työmarkkinoilla, oikeudenmukaisia 

työehtoja, työn tuottavuuden lisäämistä 

palkkakehityksen tukemiseksi sekä 

kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

2. korostaa EU:n toteuttamien 

rakenneuudistusten kielteisiä vaikutuksia 

sosiaalipolitiikkoihin ja työmarkkinoihin; 

katsoo, että jäsenvaltioiden olisi edelleen 

oltava ainoita toimijoita ja keskeisiä 

päätöksentekijöitä sosiaali- ja 

työllisyyspolitiikan alalla, jotta 

varmistetaan, että kansalaiset voivat 

luottaa julkisten palveluiden 

jatkuvuuteen, joka on välttämätön, jotta 

EU:n toteuttamien muuttoliike- ja 

säästöpolitiikkojen katastrofaaliset 

seuraukset voidaan käsitellä; 

Or. it 

 

Tarkistus  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa 

voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa 

taidot ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla, 

oikeudenmukaisia työehtoja, työn 

tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen 

tukemiseksi sekä kestäviä ja riittäviä 

sosiaaliturvajärjestelmiä; 

2. korostaa tarvetta toteuttaa 

rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus 

tehostaa työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkoja siten, että niillä 

tuetaan ”sosiaalisen AAA-luokituksen” 

saavuttamista auttamalla työvoimaa 
hankkimaan tarvitsemansa taidot ja 

edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia, 

työmarkkinoille pääsyä, 

oikeudenmukaisia työehtoja sekä kestäviä 

ja riittäviä sosiaaliturvajärjestelmiä; 

Or. en 



 

PE616.558v03-00 54/140 AM\1143784FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. toteaa, että huolimatta siitä, että 

talous- ja työllisyystilanne on parantunut 

viime vuosina kaikkialla EU:ssa, 

köyhyydestä ja sosiaalisesta 

syrjäytymisestä kärsivien ihmisten määrä 

on edelleen liian suuri; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 

toimiaan näiden henkilöiden olojen 

parantamiseksi sekä tunnustamaan 

aiempaa selvemmin kansalaisjärjestöjen, 

köyhyyden vastaista työtä tekevien 

järjestöjen ja köyhyydessä eläviä ihmisiä 

edustavien järjestöjen työn ja 

asiantuntemuksen sekä edistämään 

järjestöjen osallistumista hyvien 

käytäntöjen vaihtoon; 

Or. es 

 

Tarkistus  107 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa komissiota 

käynnistämään toimia, joilla autetaan 

tietyistä vaivoista, esimerkiksi kroonisista 

kivuista, kärsiviä henkilöitä pääsemään 

tai palaamaan työmarkkinoille; katsoo, 

että työmarkkinoiden on oltava 

varautuneita tällaisiin tilanteisiin ja 

niiden on muututtava joustavammiksi ja 

syrjimättömämmiksi, jotta varmistetaan, 

että kyseiset henkilöt voivat antaa oman 
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panoksensa EU:n talouskehitykseen ja 

helpottaa siten sosiaaliturvajärjestelmiin 

kohdistuvia paineita; 

Or. pt 

 

Tarkistus  108 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa lisäämään sosiaalisia 

investointeja, sillä niistä saadaan 

taloudellista tuottoa ja sosiaalisia hyötyjä; 

muistuttaa, että taloudet, joissa tehdään 

enemmän sosiaalisia investointeja, 

kestävät paremmin häiriöitä, ja että 

riittäviin resursseihin perustuvat 

sosiaaliturvajärjestelmät voivat toimia 

automaattisina vakauttajina: 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. katsoo, että 

sosiaaliturvajärjestelmiään uudistavien 

jäsenvaltioiden on pyrittävä helpottamaan 

työkykyisten henkilöiden osallistumista 

työmarkkinoille varmistamalla työnteon 

kannattavuus; korostaa tässä yhteydessä, 

että tulotuki olisi kohdistettava sitä eniten 

tarvitseviin henkilöihin; 

Or. en 
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Tarkistus  110 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita jättämään vakaus- ja 

kasvusopimuksen soveltamisen yhteydessä 

liikkumavaraa kansallisen tason julkisille 

sosiaalisille investoinneille ja kehottaa 

komissiota tämän liikkumavaran 

edistämiseksi arvioimaan aiempaa 

perusteellisemmin, minkä tyyppisiä 

menoja voidaan kiistatta pitää 

sosiaalisina investointeina; 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. esittää huolensa etnisten 

vähemmistöjen ja erityisesti 

romaniyhteisön edelleen vähäisestä 

osallistumisesta työmarkkinoihin; 

kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita 

panemaan direktiivi 2000/78/EY 

asianmukaisesti täytäntöön; 

Or. es 

 

Tarkistus  112 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

2 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 c. pitää myönteisenä komission tukea 

ympäristön kestävyyden parantamiseksi 

tehtäville investoinneille sekä niissä 

piilevien, koko taloutta hyödyttävien 

mahdollisuuksien tunnustamista; on 

samaa mieltä siitä, että tukemalla 

siirtymistä kierto- ja vihreään talouteen 

työpaikkojen nettokasvua voidaan lisätä 

merkittävästi; 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20 keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon sisältyvää 

politiikan koordinointisykliä; 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että 

talouspolitiikan eurooppalaista 

ohjausjaksoa olisi käytettävä sen 

20 keskeisen periaatteen, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

kehittämisen välineenä; korostaa siksi, 

että julistusta on pidettävä ensimmäisenä 

askeleena ja että vuodesta 2018 lähtien on 

kehitettävä konkreettisia lainsäädäntö-, 

rahoitus- ja investointitoimenpiteitä 

kansalaisten työ- ja sosiaalisten 

oikeuksien lakisääteisen suojan 

varmistamiseksi ja sosiaalisen oikeuden 

vahvistamiseksi unionissa, ja katsoo, että 

näitä toimenpiteitä on seurattava 

eurooppalaisessa ohjausjaksossa, jotta 
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unioni voi saavuttaa todellisen sosiaalisen 

AAA-luokituksen, kuten puheenjohtaja 

Juncker on esittänyt; 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; korostaa, että 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarissa kyse on ensimmäisestä 

askeleesta, jolla vahvistetaan sosiaalisten 

oikeuksien suojelemista ja kehittämistä 

unionissa koskeva yhteinen 

lähestymistapa, joka olisi otettava 

huomioon jäsenvaltioiden toteuttamissa 

toimissa; toistaa komissiolle osoittamansa 

kehotuksen, että tämän olisi jatkettava 

lähestymistavan täydentämistä 

sisällyttämällä siihen lisätoimia talous- ja 

rahaliiton syventämiseksi entisestään; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarista ja katsoo, 

että sen 20 keskeistä periaatetta, jotka 

koskevat yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, 

oikeudenmukaisia työehtoja, 

sosiaaliturvaa ja osallisuutta, olisi 

pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon sisältyvää 

politiikan koordinointisykliä; 

3. panee merkille toimielinten välisen 

julistuksen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista; 

Or. it 

 

Tarkistus  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; kehottaa komissiota 

esittämään tätä koskevia suosituksia ja 

vaikuttamaan jäsenvaltioihin, jotta ne 

ryhtyvät asiaan liittyviin toimiin ja 

osoittavat riittävästi resursseja ja 

rahoitusta pilarin panemiseksi täytäntöön 

ja konkreettisten tulosten saavuttamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  117 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana ja 

suosituksena pantaessa täytäntöön 

talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä talouskasvun 

luomiseksi ja sellaisen ennustettavan ja 

kestävän taloudellisen tilanteen 

aikaansaamiseksi, joka vastaa talous- ja 

työllisyyspoliittisia tavoitteita ja palvelee 

siten Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetettuja ensisijaisia päämääriä; 

Or. hu 

 

Tarkistus  118 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 
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koordinointisykliä; koordinointisykliä; huomauttaa, että 

eurooppalaisen ohjausjakson 

koordinointiprosessi on keskeinen väline 

sosiaalisten oikeuksien pilarin 

synnyttäneen Euroopan sosiaalisen 

mallin vakiinnuttamiseksi; 

Or. pt 

 

Tarkistus  119 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; korostaa, että näitä 

periaatteita ei saa käyttää keinona 

käynnistää unionin tasolla sellaisia uusia 

aloitteita, jotka kuuluvat selvästi 

jäsenvaltioiden toimivallan piiriin; 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 
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oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 20 

keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvää politiikan 

koordinointisykliä; 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20:tä keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, ei 

saisi pitää ainoastaan lähtökohtana 

pantaessa täytäntöön talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon sisältyvää 

politiikan koordinointisykliä vaan 

asianmukaista lainsäädäntöä antamalla 

olisi huolehdittava siitä, että ne ovat myös 

oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on tyytyväinen toimielinten 

väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista ja katsoo, että sen 

20 keskeistä periaatetta, jotka koskevat 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 

työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia 

työehtoja, sosiaaliturvaa ja osallisuutta, 

olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa 

täytäntöön talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon sisältyvää 

politiikan koordinointisykliä; 

3. on tässä yhteydessä tyytyväinen 

toimielinten väliseen julistukseen 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 

ja katsoo, että sen 20 keskeistä periaatetta, 

jotka koskevat yhtäläisiä mahdollisuuksia 

ja työmarkkinoille pääsyä, 

oikeudenmukaisia työehtoja, sosiaaliturvaa 

ja osallisuutta, olisi pidettävä 

talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon sisältyvän politiikan 

koordinointisyklin täytäntöönpanon 

kehyksenä; 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. panee merkille pyrkimykset 

vahvistaa ohjausjakson sosiaalista 

ulottuvuutta; kehottaa ryhtymään 

lisätoimiin sosiaalisten ja taloudellisten 

painopisteiden saattamiseksi tasapainoon 

sekä sosiaalisen ulottuvuuden seurannan 

ja siihen liittyvien suositusten laadun 

parantamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa komissiota kasvattamaan 

vuosien 2014–2020 monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä 

merkittävästi Euroopan sosiaalirahastoa, 

jolla pyritään erityisesti tukemaan 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

toteutusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. kehottaa komissiota esittämään 

vuosille 2018–2019 konkreettisen 

lainsäädäntösuunnitelman, jolla pyritään 
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parantamaan elin- ja työoloja Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan 

julistuksen yhteydessä, ja kannustaa 

erityisesti liittämään julistuksen 

sosiaalipolitiikkaa koskevasta 

pöytäkirjasta perussopimuksiin sen 

varmistamiseksi, että sosiaaliset 

perusoikeudet asetetaan taloudellisten 

vapauksien edelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden elpymisen 

myötä; 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 jäsenvaltioiden työllisyys- ja 

sosiaalipoliittisten tulosten seuraamiseen 

sosiaalisessa pilarissa määritetyn kolmen 

laajan ulottuvuuden puitteissa liittyvää 

pääindikaattoria mutta korostaa, että 

pelkkä seuraaminen ei riitä; kehottaa 

siksi vahvistamaan työttömyyden, 

köyhyyden ja eriarvoisuuden matalan 

tason sitovan luonteen taloudellisten 

indikaattoreiden sitovuuden tarjoaman 

mallin mukaisesti; korostaa, että EU:ssa 

14:tä pääindikaattorista keskimäärin 11 

osoitti tilanteen parantuneen viimeisen 

saatavilla olevan vuoden aikana, mikä 

vahvistaa työmarkkinoiden ja sosiaalisen 

tilanteen kohentuneen tasaisesti talouden 

elpymisen myötä; pitää kuitenkin edelleen 

huolestuttavana luotujen työ- ja 

koulutusmahdollisuuksien laatua 

koskevan valvonnan puutetta; 

Or. en 
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Tarkistus  126 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden elpymisen 

myötä; 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi kolmen laajan 

ulottuvuuden puitteissa ja osa 

sosiaalisessa pilarissa vahvistetusta 

20 periaatteesta mielessä pitäen; korostaa, 

että EU:ssa 14:tä pääindikaattorista 

keskimäärin 11 osoitti tilanteen 

parantuneen viimeisen saatavilla olevan 

vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen talouden elpymisen myötä; 

suosittaa kehittämään indikaattoreita, 

jotka kattavat toistaiseksi seurannan 

piiriin kuulumattomat sosiaalisen pilarin 

periaatteet, jotta pilaria voidaan käyttää 

tarkoituksenmukaisella tavalla; kehottaa 

käyttämään indikaattoreita tavalla, joka 

mahdollistaa korjaavien toimien 

käynnistämisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 14 

pääindikaattoria jäsenvaltioiden työllisyys- 

ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

4. panee merkille uuden tulostaulun, 

joka käsittää 14 pääindikaattoria 

jäsenvaltioiden työllisyys- ja 

sosiaalipoliittisten tulosten seuraamiseksi 

sosiaalisessa pilarissa määritetyn kolmen 
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määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden 

elpymisen myötä; 

laajan ulottuvuuden puitteissa; 

Or. it 

 

Tarkistus  128 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden elpymisen 

myötä; 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; katsoo kuitenkin, että tarvitaan 

ammattialan sopimuksia ja 

tarkoituksenmukaisia kuulemisia tien 

tasoittamiseksi tulostaulun laaja-alaiselle, 

pysyvälle ja yhtenäiselle käyttöönotolle ja 

sen tasapainoiselle ja luotettavalle 

soveltamiselle; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden elpymisen 

myötä; 

Or. hu 

 

Tarkistus  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 



 

AM\1143784FI.docx 67/140 PE616.558v03-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden 

elpymisen myötä; 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen 

tulostauluun, joka käsittää 

14 pääindikaattoria jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten 

seuraamiseksi sosiaalisessa pilarissa 

määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden 

puitteissa; pitää kuitenkin valitettavana, 

että 14:tä sosiaalisessa pilarissa 

vahvistetuista 20 periaatteesta ei ole 

liitetty mihinkään tämän uuden 

sosiaalisen tulostaulun indikaattoriin ja 

jäljellä jääneistä kuudesta periaatteesta 

kaksi on katettu vain osittain; 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. kehottaa jälleen komissiota 

kehittämään ja täydentämään yhteisen 

työllisyysraportin tulostaulua uusilla 

indikaattoreilla, jotka kattavat ne 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarissa käsitellyt aiheet, jotka liittyvät 

naisten tilanteeseen työmarkkinoilla 

muuten kuin palkan osalta, tasapuolisen 

kohtelun työelämässä perusteisiin, 

työpaikkojen laatuun, toimeentulon 

turvaavaan palkkatasoon, 

irtisanomissuojaan, työehtosopimusten 

kattavuuteen, järjestäytymiseen, muun 

kuin lasten päivähoidon saatavuuteen, 

työpaikkojen terveellisyyteen ja 

turvallisuuteen, sosiaaliturvan 

kattavuuteen, työttömyyskorvauksiin, 
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vähimmäistulojärjestelmiin, eläkkeiden 

riittävään tasoon, vammaisten 

henkilöiden osallisuuteen, pitkäaikaiseen 

hoitoon, asuntopalvelujen saatavuuteen ja 

keskeisten palvelujen saatavuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. kehottaa perustamaan ja 

kehittämään työnantajista, 

työmarkkinaosapuolista, julkisista ja 

yksityisistä työvoimapalveluista, 

viranomaisista, sosiaalipalveluista sekä 

koulutusalan laitoksista koostuvia 

kumppanuuksia, jotta voidaan tarjota 

työmarkkinoiden tarpeisiin aiempaa 

tehokkaammin vastaamiseen ja 

pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen 

tarvittavat keinot; huomauttaa, että on 

olennaisen tärkeää huolehtia 

henkilökohtaisista ja yksilöllisistä 

jatkotoimista, joilla voidaan tarjota 

vaikuttavia ratkaisuja 

pitkäaikaistyöttömille; 

Or. pt 

 

Tarkistus  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. toteaa, että köyhyyteen 
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ajautumisen tai sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa olevien prosentuaalinen osuus 

on edelleen suuri; katsoo, että suuri 

eriarvoisuus vähentää talouden tuottoa ja 

mahdollisuuksia kestävään kasvuun; 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon sosiaaliset kehitystavoitteet 

antaessaan toimintapoliittisia suosituksia 

eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 b. korostaa, että EU:ssa 14:tä 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti 

tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa 

työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden 

elpymisen myötä; panee kuitenkin 

merkille, että sosiaalisessa pilarissa 

määritettyjen ulottuvuuksien mukaisen 

sosiaalisesti ylöspäin suuntautuvan 

lähentymisen toteutuminen edellyttää 

toimenpiteitä, kuten komissio on 
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todennut, ja että pääindikaattoreiden 

tarkastelu osoittaa, että 17:ssä 

jäsenvaltiossa 28:sta on vähintään yksi 

”kriittinen tilanne”; 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 c. pitää valitettavana, että yhteisessä 

työllisyysraportissa tiedot on esitetty 

epäselvästi ja usein tulkinnanvaraisesti, 

erityisesti köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen aloilla, tai niitä on vaikea 

verrata, esimerkiksi käsiteltäessä 

palkkojen, tuottavuuden tai 

pääomatulojen kehitystä tai työn ja 

pääoman verokiilaa; varoittaa, että 

kokonaistuottavuutta ei ole mitattu, 

vaikka se on keskeisessä asemassa 

pyrittäessä ymmärtämään tuottavuuden 

kehitystä unionin taloudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 c. vaatii parantamaan työn laatua 

sekä työolojen, työterveyden ja 

-turvallisuuden osalta että kunnollisen 

elannon ja perhesuunnittelun 

mahdollistavan palkkauksen osalta; 
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korostaa, että pimeää työntekoa on 

torjuttava tehokkaasti yhdessä 

työmarkkinaosapuolten kanssa ja 

asianmukaisia sakkoja soveltaen; 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 d. korostaa, että julkisen talouden 

vakauttamisohjelmissa ei saisi missään 

tapauksessa asettaa merkittävien 

leikkausten kohteiksi joutuneita 

sosiaalipolitiikkoja heikentäviä 

sopeuttamistoimia; katsoo, että kaikki 

verotoimenpiteet olisi arvioitava ja niitä 

olisi seurattava sen suhteen, millaisia 

sosiaalisia vaikutuksia niillä on; 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa eri jäsenvaltioissa 

kirjattujen työllisyys- ja 

työttömyysasteiden eroista ja on erityisen 

huolestunut nuoriso- ja 

pitkäaikaistyöttömyyden tasosta, joka 

vaarantaa mahdollisuudet integroida 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä suuri 

joukko nuoria ja vanhempia työttömiä 

henkilöitä; varoittaa alityöllisyyden ja 
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piilotyöttömyyden huolestuttavasta tasosta 

ja niiden jatkuvasta lisääntymisestä ja 

siitä, että työttömyysaste kattaa 

mahdollisesti vain noin kaksi kolmasosaa 

alityöllisyyden koko laajuudesta 

unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020 mutta muistuttaa, että 

kyseinen summa ei kuitenkaan ole riittävä 

suhteessa rahoituksen kohteiden 

määrään, ja kehottaa varaamaan tähän 

tarkoitukseen lisää varoja nykyisessä 

rahoituskehyksessä sekä ehdottamaan 

oikea-aikaisesti riittävien varojen 

sisällyttämistä seuraavaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; tuo tässä 

yhteydessä esille Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 5 

”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n 

toimintapolitiikat tuottaneet tulosta?”, 

jossa korostetaan, että 

nuorisotyöllisyysaloitetta koskevia 

odotuksia on hillittävä ja että toimet olisi 

suunniteltava uudelleen saatavilla oleva 

rahoitus huomioon ottaen sekä parempien 

vajearviointien ja markkina-analyysien 

pohjalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, yli 11 prosenttia, EU:ssa, 

muutama jäsenvaltio (Itävalta, Tšekin 

tasavalta, Alankomaat, Unkari, Malta ja 

Saksa) pois luettuna, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

Or. hu 

 

Tarkistus  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea; 

Or. it 

 

Tarkistus  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; 

5. toistaa huolensa 

nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on 

edelleen korkea, kun työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

lisäämistä 2,4 miljardilla eurolla vuosiksi 

2017–2020; korostaa, että jäsenvaltioiden 

pitäisi varmistaa, että nuorisotakuu on 

täysin avoin kaikille ryhmille, myös 

heikossa asemassa oleville henkilöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. pitää erityisen huolestuttavana 

useiden maiden hyvin suurta työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien ja 

varhain koulunkäynnin keskeyttäneiden 

nuorten määrää sekä hyvin pitkään 

kestäneen työttömyyden alueita, joilla 

mahdollisuudet integroitua 

tavanomaiseen tapaan työmarkkinoille 

käyvät yhä harvemmiksi; toteaa tässä 

yhteydessä, että nuorisotyöllisyysaloitteen 

rahoituksen lisääminen 2,4 miljardilla 

eurolla vuosiksi 2017–2020 vaikuttaa 

riittämättömältä toimenpiteeltä ja 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

nostamaan aloitteen rahoituksen 

vähintään 21 miljardiin euroon vuosina 

2018–2020 sekä sisällyttämään alle 

30-vuotiaat nuoret aloitteeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. pitää myönteisenä, että vuotuisessa 

kasvuselvityksessä 2018 keskitytään 

asianmukaiseen sosiaaliseen 

asuntotuotantoon ja muuhun 

asumistukeen, kuten heikossa asemassa 

olevien henkilöiden suojelemiseen 

perusteettomalta häädöltä ja 

ulosmittaukselta, sekä asunnottomuuden 

torjuntaan; kehottaa tehostamaan 

asunnottomuuden ja asuntomarkkinoilta 

syrjäytymisen seurantaa ohjausjaksossa 
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sekä antamaan tarvittaessa suosituksia; 

kehottaa pyrkimään ohjausjaksossa 

suurempaan johdonmukaisuuteen 

tarkasteltaessa asuntokysymyksiä yhtäältä 

makrotalouden ja toisaalta sosiaalisten 

oikeuksien näkökulmasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa tarvetta panna täytäntöön 

tehokkaita työmarkkinapolitiikkoja 

pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi; 

katsoo, että jäsenvaltioiden olisi autettava 

työttömiä vieläkin enemmän tarjoamalla 

heille kohtuuhintaisia, helppokäyttöisiä ja 

laadukkaita työnetsintään, koulutukseen 

ja uudelleenkoulutukseen liittyviä 

tukipalveluja suojellen samalla niitä 

työttömiä henkilöitä, jotka eivät kykene 

osallistumaan niihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. pitää huolestuttavana EU:ssa ja 

jäsenvaltioissa esiintyvää mittavaa 

köyhyyttä ja eriarvoisuuden lisääntymistä 

sekä köyhyysvaarassa olevien – niin osa-

aikaisten kuin kokoaikaisten – 

työntekijöiden osuuden kasvua; pitää 



 

AM\1143784FI.docx 77/140 PE616.558v03-00 

 FI 

keskeisen tärkeänä, että palkkoja 

nostetaan lisääntyneen tuottavuuden 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että 

nuorisotyöllisyysaloite suunniteltiin 

tilapäiseksi vastatoimeksi talouskriisiin ja 

että siitä ei saisi muodostua pysyvää 

tulonsiirtomekanismia; 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. jakaa komission näkemyksen, 

jonka mukaan ”sosiaalisen suojelun 

järjestelmien olisi taattava oikeus 

vähimmäistoimeentuloetuuksiin”; 

kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 

riittävän vähimmäistulon tason 

köyhyysrajan yläpuolelle ja 

varmistamaan, että kaikki 

vähimmäistuloa tarvitsevat henkilöt voivat 

helposti hakea sitä; katsoo, että ollakseen 

tehokkaita köyhyyden torjumisessa 

vähimmäistulojärjestelmiin olisi 

yhdistettävä mahdollisuus käyttää 

laadukkaita palveluja ja toimia, joilla 
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helpotetaan heikossa asemassa olevien 

henkilöiden pääsyä tai paluuta 

työmarkkinoille, jos he ovat työkykyisiä; 

kehottaa komissiota käyttämään 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson hyväkseen kehottaakseen 

kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 

vähimmäistulojärjestelmän, jos sellaista ei 

vielä ole, ja nostamaan nykyisistä 

järjestelmistä maksetut määrät vaiheittain 

köyhyysrajan yläpuolelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. kehottaa komissiota lisäämään 

ESR:n ja eurooppalaisen ohjausjakson 

yhteydessä ponnistelujaan tukeakseen 

jäsenvaltioiden kattavia julkisia 

politiikkoja, joilla keskitytään 

tasoittamaan siirtymistä koulutuksesta ja 

(pitkään jatkuneesta) työttömyydestä 

työelämään, sekä erityisesti varmistamaan 

toimenpiteiden täysimääräisen 

täytäntöönpanon kansallisella tasolla 

pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille 

integroinnista annetussa neuvoston 

suosituksessa esitetyllä tavalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 c kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 c. katsoo, että erityisesti nuoriin 

vaikuttavasta työmarkkinoiden 

lohkoutumisesta olisi tehtävä loppu ja että 

näin ollen epätyypilliset työsopimukset ja 

työnteon muodot, kuten 

nollatuntisopimukset ja palkaton 

harjoittelu, olisi kiellettävä ja niiden 

käyttöä olisi valvottava ja että kaikille 

työntekijöille olisi taattava 

oikeudenmukaiset ja syrjimättömät 

työehdot; 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 d. on tyytyväinen komission 

ehdotukseen direktiiviksi avoimista ja 

ennakoitavista työoloista Euroopan 

unionissa, jolla korvataan nykyinen 

kirjallista ilmoitusta koskeva direktiivi, 

mutta kehottaa komissiota harkitsemaan 

uudelleen ehdotuksen soveltamisalan ja 

täytäntöönpanon laajentamista 

jäsenvaltioissa, jotta oikeuksien lisäksi 

myös vähimmäistyöolot ulotetaan 

tehokkaasti kaikkiin työntekijöihin 

unionissa sovelletun sopimuksen tai 

tehdyn työn tyypistä riippumatta; 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Päätöslauselmaesitys 

5 e kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 e. palauttaa mieliin, että 

perustamalla Euroopan työviranomainen, 

joka toimisi tarkastuselimenä ja jolla olisi 

valtuudet suorittaa valvontaa ja määrätä 

seuraamuksia ja sakkoja sääntöjen 

noudattamisen laiminlyöville yrityksille, 

voitaisiin taata työ- ja 

sosiaalilainsäädännön vaatimusten 

noudattaminen unionin sisämarkkinoilla 

sosiaalisen polkumyynnin ja 

työntekijöiden hyväksikäytön ja 

kaltoinkohtelun torjumiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 f kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 f. kehottaa komissiota luomaan 

eurooppalaisen sosiaaliturvakortin, jotta 

tietojenvaihto helpottuu, jotta 

kansalaisille voidaan antaa tiedot heidän 

nykyisistä ja entisistä etuuksistaan ja jotta 

väärinkäytökset voidaan ehkäistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 g kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 g. muistuttaa komissiolle, että 

sosiaaliturvan saatavuus on olennaisen 

tärkeää oikeudenmukaisten työolojen 

luomisen kannalta ja että 

työmarkkinaosapuolten kuulemisten 

perusteella on tarpeen esittää 

konkreettisia ehdotuksia, joilla 

varmistetaan, että kaikenlaisen työn 

tekeminen kerryttää 

sosiaaliturvaetuuksia, myös 

asianmukaisia eläkkeitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 h kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 h. katsoo, että huolimatta 

työllisyysasteen yleisestä noususta 

unionissa eriarvoisuus ja köyhyyden tai 

sosiaalisen syrjäytymisen riski ei ole 

vähentynyt samassa suhteessa; toteaa, että 

viime vuosina tuotetut voitot eivät ole 

jakaantuneet tasaisesti ja että suurin osa 

väestöstä ja varsinkaan suurimmassa 

tarpeessa oleva väestönosa ei juurikaan 

ole hyötynyt kyseisistä voitoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 i kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 i. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita pysäyttämään alaspäin 

suuntautuvan verokilpailun 

koordinoimalla verokantoja ja 

soveltamalla korvausjärjestelmiä maiden 

välillä; kehottaa komissiota tukemaan 

verotusalan kansainvälistä yhteistyötä 

käsittelevän YK:n hallitustenvälisen 

elimen perustamista ja käynnistämään 

keskustelut eurooppalaisesta 

rahoitusrekisteristä; 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 j kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 j. kehottaa komissiota 

kannustamaan verojärjestelmien 

uudistuksiin, joissa keskitytään 

korkeimman tuloveroasteen nostamiseen 

etenkin pääomatulojen verotuksessa, 

jolloin saadaan koottua varoja julkisten 

hyödykkeiden ja palvelujen siirtämiseksi 

ja käännetään tuloihin ja varallisuuteen 

liittyvästä eriarvoisuudesta aiheutuvat 

työllisyyttä ja työpaikkojen luomista 

uhkaavat suuntaukset, jotka koskettavat 

etupäässä 40:ää prosenttia väestöstä 

tulonjaon alimmassa luokassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Päätöslauselmaesitys 

5 k kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 k. toteaa, että varallisuudet 

jakautuvat epätasaisemmin kuin tulot ja 

että pääoman tuottoprosentti on paljon 

suurempi kuin talouskasvun vauhti, ja 

pitää huolestuttavana, että eräissä maissa 

kiinteistömarkkinat vaikuttavat 

sattumanvaraisesti varallisuuden 

siirtymiseen sukupolvelta toiselle; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

koordinoimaan verouudistuksia, jotta 

voidaan ottaa käyttöön varallisuuteen 

kohdistuvia vuotuisia veroja ja 

perintöverokantoja, joilla on tarkoitus 

vähentää varallisuuteen liittyvää 

eriarvoisuutta ja edistää meritokratiaa ja 

vaurauden uudelleenjakoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 l kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 l. ottaa huomioon keskiluokkien 

tulojen suuren riippuvuuden 

nimellispalkoista ja on siksi huolestunut 

markkinoilla vallitsevien palkkaerojen ja 

ammattiliittojen järjestäytymisasteen 

välisestä epäsuhdasta ja panee merkille 

yhtäältä työntekijöiden osuuden 

tuotannon arvosta ja toisaalta 

työehtosopimusten kattavuuden välisen 

positiivisen yhteyden; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita kääntämään 

menneisyydessä toteutettujen kaikkien 

aggressiivisimpien 
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työmarkkinauudistusten suunnan ja 

edistämään ammattiliittoihin liittymistä, 

työehtosopimusten kattavuuden 

laajentamista sekä koordinoitujen 

palkanmäärittämismuotojen 

vahvistamista, jotta tuetaan 

nimellispalkkojen nostamista tasolla, joka 

vastaa tuottavuuden kasvun ja EKP:n 

asettaman inflaatiotavoitteen 

yhteenlaskettua määrää; 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 m kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 m. kehottaa komissiota 

koordinoimaan jäsenvaltioita niiden 

ottaessa käyttöön työmarkkinaosapuolten 

kanssa asianmukaisesti suunniteltuja ja 

kansallisten käytäntöjen mukaisia 

kansallisen tason 

vähimmäispalkkajärjestelmiä koskevia 

kehyksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 

yleinen vähimmäistulotaso, joka vastaa 

kyseisessä jäsenvaltiossa toimeentuloon 

riittävää palkkaa eli perheen perustarpeet 

kussakin jäsenvaltiossa ja kullakin 

alueella kattavaa tuloa; 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 n kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 n. toteaa, että yksi 

merkityksellisimmistä julkisista 

politiikoista tasapuolisten 

mahdollisuuksien edistämiseksi on 

korkealaatuisten julkishyödykkeiden ja 

julkisten palvelujen tasapuolisen ja 

kohtuuhintaisen saatavuuden tukeminen 

ja erityisesti terveyspalvelujen, 

(varhaisiän) koulutuksen, lasten 

päivähoidon, sosiaalisen asuntotuotannon 

ja julkisen liikenteen yleisen saatavuuden 

varmistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 o kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 o. on huolestunut köyhyyden 

edelleen laajasta esiintyvyydestä unionissa 

melkein vuosikymmen kriisin 

puhkeamisen jälkeenkin sekä kuilusta, 

jonka kriisi tuotti sukupolvien välille myös 

niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat 

suoriutuneet muita paremmin köyhyyden 

tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 

olevan väestönosan koolla tarkasteltuna; 

pitää erityisen huolestuttavana 

lapsiköyhyyden ja työssäkäyvien köyhien 

määrän lisääntymistä useissa 

jäsenvaltioissa huolimatta siitä, että 

makrotalous on elpynyt viime vuosina; 

panee merkille, että varhaiskasvatuksen 

piirissä olevien lasten osuus on noussut 

kriittiselle tasolle yli kolmasosassa 

jäsenvaltioita; kehottaa komissiota 

tukemaan jäsenvaltioita 

rakenneuudistusten suunnittelussa ja 

toteuttamisessa sekä uudistusten 
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sosiaalisten ja jakaumavaikutusten 

arvioimisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 p kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 p. pyytää komissiota hyväksymään 

kaikki aiheelliset toimenpiteet köyhyyden 

ja etenkin lapsiköyhyyden vähentämiseksi 

merkittävästi unionissa ja ehdottamaan 

siksi asetusta eurooppalaisen lapsitakuun 

perustamiseksi asianmukaisine 

rahoituksineen komission suosituksen 

”Investoidaan lapsiin”, EU:n 

talousarvioissa 2017 ja 2018 

vahvistettujen valmistelutoimien sekä 

Euroopan parlamentin päätöslauselmien 

mukaisesti; katsoo, että tässä yhteydessä 

olisi varmistettava, että jokaiselle 

köyhyysvaarassa olevalle lapselle 

Euroopassa taataan maksuton 

terveydenhuolto, maksuton opetus, 

maksuton lasten päivähoito, 

asianmukaiset asuinolot ja 

asianmukainen ravitsemus; korostaa, että 

jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 

lapsiköyhyyden vähentämiseen tähtääviä 

kansallisia suunnitelmia, joissa 

kiinnitetään erityistä huomiota 

sosiaalisten tulonsiirtojen vähäisiin 

vaikutuksiin köyhyysriskin 

vähentämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 
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Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 q kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 q. korostaa, että jäsenvaltioiden 

ensisijaisena tavoitteena on oltava 

etuusjärjestelmien nykyaikaistaminen, ja 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että työttömille tarjotaan 

asianmukaiset tulot ja sosiaalietuudet 

riittävän pitkän ajan ja että vanhemmat 

voivat käyttää anteliaita 

lapsilisäjärjestelmiä sekä kohtuuhintaisia 

ja laadukkaita alle kouluikäisten lasten 

päivähoito- ja esiopetuspalveluja; 

kehottaa komissiota kannustamaan 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön aiempaa 

edistyksellisimpiä tarveharkintaisia 

etuusjärjestelmiä, joilla pyritään 

huolehtimaan etuuksien 

kohtuuhintaisesta ja yleisestä 

saatavuudesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 r kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 r. huomauttaa, että sosiaalisen 

suojelun järjestelmien olisi taattava 

oikeus vähimmäistoimeentuloetuuksiin 

henkilöille, joilla ei ole riittäviä 

resursseja, ja edistettävä sosiaalista 

osallisuutta kannustamalla kaikkia 

osallistumaan työmarkkinoille ja 

yhteiskuntaan; kehottaa komissiota 

koordinoimaan jäsenvaltioita niiden 

hyväksyessä yhteiset puitteet tällaisten 



 

PE616.558v03-00 88/140 AM\1143784FI.docx 

FI 

vähimmäistulo- ja 

vähimmäisetuusjärjestelmien täytäntöön 

panemiseksi kansallisten käytäntöjen 

mukaisesti ja yhdessä 

työmarkkinaosapuolten kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 s kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 s. on vakuuttunut, että 

asianmukaisesti suunnitellun ja 

kansallisia etuusjärjestelmiä täydentävän 

eurooppalaisen 

työttömyysvakuutusjärjestelmän 

kehittäminen sekä parantaisi 

mahdollisuuksia selvitä epäsymmetrisiä 

seurauksia aiheuttavista talouskriiseistä 

että tarjoaisi keinon vahvistaa EU:n 

sosiaalista ulottuvuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 t kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 t. korostaa, että nuorten ja matalan 

osaamistason työntekijöiden 

työttömyysaste on korkeampi kuin 

aikuisten ja korkean osaamistason 

työntekijöiden työttömyysaste; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita 
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vauhdittamaan uuden osaamisohjelman 

täytäntöönpanoa, sillä ohjelmalla 

pyritään kohentamaan tiettyjen taitojen 

puutteesta kärsivien henkilöiden 

osaamista, jotta he voivat palata 

työmarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää ja että 

koulunkäynnin keskeyttäneiden nuorten 

määrä vähenee; korostaa tässä suhteessa 

digitaalisten ja muiden monialaisten 

taitojen kasvavaa kysyntää ja painottaa, 

että tällaisten taitojen kehittäminen on 

kiireellistä ja erityisen tarpeellista; 

korostaa, että on tärkeää käynnistää 

aloitteita, joilla tuetaan opiskelijoiden ja 

tutkinnon tai ammattitutkinnon 

suorittaneiden nuorten pitkän aikavälin 

liikkuvuutta, mikä mahdollistaa 

ammattitaitoisen ja liikkuvan työvoiman 

kehittämisen aloilla, joilla on 

työllistämispotentiaalia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; toteaa kuitenkin, että 

työpaikkojen luominen edellyttää myös 

yksilöllistä lähestymistapaa, jossa otetaan 

huomioon paikallisten työmarkkinoiden 

tarpeet ja erityispiirteet; katsoo, että myös 

kognitiivisia ja pehmeitä taitoja on 

kehitettävä tasapuolisesti ja että 

henkilökohtainen kyvykkyys ja panos ovat 

tärkeitä työtyytyväisyyden kannalta;  

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen, työn tuottavuuden kasvuun 

ja aktiivisiin työmarkkinapolitiikkoihin 
investoimiseksi, jotta varmistetaan, että 

hankitut taidot vastaavat työmarkkinoiden 

kysyntää ja lisäävät ihmisten 

vaikutusmahdollisuuksia ja varmistavat, 

että he integroituvat työmarkkinoille; 

korostaa tässä suhteessa digitaalisten ja 

muiden monialaisten taitojen kasvavaa 

kysyntää ja painottaa, että tällaisten 

taitojen kehittäminen on kiireellistä ja 
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erityisen tarpeellista; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 

tehokkaampia ja räätälöityjä julkisia ja 

yksityisiä työvoimapalveluja; 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; kehottaa ryhtymään 

lisätoimiin sen varmistamiseksi, että 

globalisaation ja teknologian muutosten, 

myös digitalisaation, tuottamat hyödyt 

jakautuvat sosiaalisesti 

oikeudenmukaisesti kansalaisten 

keskuudessa, jotta tuetaan erityisesti 

matalan osaamistason ja nuoria 

työntekijöitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; katsoo, että tutkintojen 

vastavuoroinen tunnustaminen auttaa 

poistamaan Euroopan työmarkkinoiden 

osaamisvajeen ohjaamalla työnhakijat ja 

etenkin nuoret työmarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin – ottaen huomioon 

yksittäisten alueiden ja maiden 

maantieteelliset ja väestörakenteeseen 

liittyvät tuloerot – laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

Or. hu 
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Tarkistus  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaaseen 

koulutukseen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot vastaavat 

työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä 

suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

6. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toimimaan kaikin 

mahdollisin tavoin laadukkaan 

koulutuksen kohtuuhintaiseen ja yleiseen 

saatavuuteen investoimiseksi, jotta 

varmistetaan, että hankitut taidot ovat 

riittävät työntekijöiden työmarkkinoille 

integroitumisen helpottamiseksi; korostaa 

tässä suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja 

painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen 

tarpeellista; 

Or. en 

 

Tarkistus  176 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota puuttumaan köyhyyden ja 

eriarvoisuuden monialaisuuteen ja 

ehdottamaan integroitua köyhyyden 

vastaista strategiaa, jotta Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteet voidaan saavuttaa; 

toistaa jälleen kehotuksensa 

eriarvoisuutta koskevan vihreän kirjan 

laatimisesta ja siitä, miten eriarvoisuus 

haittaa talouden elpymistä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 

toimiaan lapsiin tehtäviä investointeja 

koskevan suosituksen 
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täytäntöönpanemiseksi ja seuraamiseksi; 

kehottaa jälleen komissiota ja 

jäsenvaltioita luomaan lapsitakuun, jolla 

lapset asetetaan köyhyyden lieventämistä 

koskevien nykyisten toimintapolitiikkojen 

ytimeen, ja varmistamaan, että 

lapsitakuun täysimääräistä 

täytäntöönpanoa varten saadaan erityisiä 

kohdennettuja resursseja; 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. huomauttaa, että epävirallisen ja 

arkioppimisen yhteydessä hankitut 

pätevyydet ja taidot ovat tärkeitä siinä 

määrin kuin ne parantavat nuorten sekä 

henkilöiden, jotka eivät ole olleet 

hoitamiensa hoivatehtävien vuoksi 

työmarkkinoiden käytettävissä, 

työllistettävyyttä; toteaa siksi, että on 

tärkeää ottaa käyttöön järjestelmä, jolla 

validoidaan epävirallisen ja 

arkioppimisen kautta hankitut tiedot ja 

kokemukset ja erityisesti 

vapaaehtoistyössä hankitut kokemukset; 

pitää myönteisenä, että komissio on 

ottanut vuotuisessa kasvuselvityksessä 

huomioon kyseisten taitojen 

tunnustamisen merkityksen uuden 

osaamisohjelman Euroopalle kannalta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 
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6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 

komission olisi pyrittävä kaikin 

mahdollisin keinoin varmistamaan 

yhtäläiset mahdollisuudet ja tasapuolinen 

pääsy koulutukseen sosiaalisen 

osallisuuden ja taloudellisten tulosten 

kohenemisen varmistamiseksi; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 

ammatillista koulutusta ja vahvistamaan 

työssäoppimista, myös laadukkaita 

oppisopimuspaikkoja; muistuttaa, että 

olisi myös helpotettava virallisen 

koulutuksen ulkopuolella hankittujen 

taitojen tunnustamista sekä aikuisille 

tarkoitettua tukea; 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. korostaa, että 

pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille 

integroiminen yksilöllisten kohdistettujen 

toimenpiteiden avulla on yksi merkittävä 

tekijä torjuttaessa köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä ja edistettäessä kansallisten 

sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä arkioppimisen 

ja epävirallisen oppimisen yhteydessä 

hankittujen taitojen ja osaamisen 

merkitystä; 

Or. en 
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Tarkistus  180 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 

oppisopimusohjelmia ja hyödyntämään 

täysimääräisesti Erasmus+-ohjelmassa 

harjoittelijoiden saataville asetettua 

rahoitusta, jotta varmistetaan tällaisen 

koulutuksen laatu ja houkuttavuus, ja 

kiinnittää komission huomion tarpeeseen 

lisätä syrjäisimpien alueiden nuorten 

osallistumista tähän ohjelmaan, kuten 

komission tiedonannossa ”Vahvempi ja 

uudistettu strateginen kumppanuus EU:n 

syrjäisimpien alueiden kanssa” pantiin 

merkille; 

Or. pt 

 

Tarkistus  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

joustavien työjärjestelyiden soveltamisen; 

on huolissaan sukupuolinäkökulman ja 
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soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

sitä koskevien indikaattorien 

puuttumisesta eurooppalaisesta 

ohjausjaksosta ja kehottaa ottamaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

entistä paremmin huomioon 

maakohtaisten suositusten, 

lähentymisohjelmien sekä kansallisten 

uudistusohjelmien laatimisessa; korostaa 

tarvetta seurata sosiaalista sekä 

sukupuolinäkökulmaan liittyvää edistystä 

sekä uudistusten vaikutusta pidemmällä 

aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa kuitenkin tarvetta 

poistaa hoitopakon taakka 

perheenjäseniltä ja pyytää kehittämään 

kotitalous- ja hoivatyön alaa koskevaa 

sääntelyä, jolla helpotetaan työ- ja 

yksityiselämän pitämistä tasapainossa 

tukien samalla työpaikkojen luomista; 
korostaa tässä yhteydessä julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksien 
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tarjoamia mahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa ryhtymään kaikkiin 

tarvittaviin toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

palauttamaan jäsenvaltioille 

mahdollisuuden investoida EU:n 

asettamat talousarviorajoitteet ylittäviä 

määriä, joilla on tarkoitus kehittää 
helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia 

lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

Or. it 

 

Tarkistus  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 7. kehottaa jäsenvaltioita ja 
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komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon sekä 

sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia, 

laadukkaita ja kohtuuhintaisia lasten 

päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita 

sekä luomaan suotuisat olosuhteet 

vanhemmille ja omaisiaan hoitaville 

mahdollistamalla kannattavien 

perhelomien pitämisen ja joustavien 

työjärjestelyiden soveltamisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön sekä perheiden 

taloudellisen ja verotuksellisen tilanteen 

parantamiseksi; pyytää kehittämään 

helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia 

lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 
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mahdollisuuksia; 

Or. hu 

 

Tarkistus  186 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ehdottamaan 

toissijaisuusperiaatteen huomioon ottavia 

asianmukaisia toimia työ- ja 

yksityiselämän tasapainon parantamisen 

kannalta tärkeiden palveluiden ja 

kansallisten säädösten parantamiseksi; 

pyytää kehittämään helposti saatavilla 

olevia ja kohtuuhintaisia lasten päivähoito- 

ja varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 
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asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen, 

kiinnittäen tässä yhteydessä erityistä 

huomiota koulutukseen ja sosiaaliseen 

suojeluun, ja uusien teknologioiden 

mahdollisuuksia hyödyntävien joustavien 

työjärjestelyiden soveltamisen; korostaa 

tässä yhteydessä julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

Or. pt 

 

Tarkistus  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita ja hoitoa 

tarvitseville henkilöille tarkoitettuja 

hoitopalveluita sekä luomaan suotuisat 

olosuhteet vanhemmille ja omaisiaan 

hoitaville mahdollistamalla kannattavien 

perhelomien pitämisen ja uusien 

teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 
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mahdollisuuksia; 

Or. es 

 

Tarkistus  189 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 

toimiin työ- ja yksityiselämän 

asianmukaisen tasapainon kannalta 

tärkeiden palveluiden ja sitä koskevan 

lainsäädännön parantamiseksi; pyytää 

kehittämään helposti saatavilla olevia ja 

kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja 

varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja 

omaisiaan hoitaville mahdollistamalla 

kannattavien perhelomien pitämisen ja 

uusien teknologioiden mahdollisuuksia 

hyödyntävien joustavien työjärjestelyiden 

soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä 

sosiaalipalvelujen tarjoajien ja 

yhteisötalouden yritysten merkittävää 

roolia; 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
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Barcelonan tavoitteiden tapaisia 

ikäihmisten, vammaisten ja muiden 

huollettavien henkilöiden hoivaamista 

koskevia tavoitteita, sekä 

valvontatyökalut, joilla varmistetaan 

tavoitteiden saavuttaminen; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 

kaikkiin hoivapalveluihin sovellettavat 

laatuvaatimukset, palvelujen saatavuutta, 

käytettävyyttä ja kohtuuhintaisuutta 

koskevat vaatimukset mukaan luettuina; 

kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

ottamaan huomioon työllisyys-, 

sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-

asioiden neuvoston antamat päätelmät 

tehokkaammasta itsenäistä elämää 

tukevasta yhteisöperustaisesta hoidosta 

sekä laatimaan selkeän strategian 

nykyaikaisten laadukkaiden 

yhteisöperustaisten palveluiden 

kehittämiseksi ja huoltajille ja etenkin 

omaishoitajille suunnatun tuen 

lisäämiseksi ja edistämään näitä 

pyrkimyksiä voimakkailla investoinneilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita varmistamaan palkkojen 

avoimuuden unionin ja kansallisella 

tasolla sekä toteuttamaan yritystasolla 

palkkatarkastuksia, jotta 

samapalkkaisuus toteutuu kaikilla aloilla 

ja kaikissa ammateissa; kehottaa 

komissiota esittämään tarvittaessa 

aloitteita sukupuolten välisen 

palkkakuilun poistamiseksi ja 

määräämään seuraamuksia työpaikoille, 
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jotka eivät noudata oikeutta tasa-arvoon 

ja joissa on määritelty erilainen palkka 

täysin samanlaisista tehtävistä sen 

perusteella, ovatko työntekijät 

enimmäkseen miehiä vai naisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa jäsenvaltioita 

osoittamaan 

työsuojelutarkastusviranomaisille tai 

muille asianomaisille julkisille elimille 

riittävästi resursseja paneutua pimeään 

työhön; kehottaa myös vahvistamaan 

työsuojelutarkastusten mekanismeja ja 

suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla 

harmaan talouden työntekijät voivat 

siirtyä viralliseen talouteen päästäkseen 

työsuhde- ja sosiaaliturvajärjestelmien 

piiriin; 

Or. en 

 

Tarkistus  193 

Krzysztof Hetman 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota hyväksymään kaikki 

tarpeelliset toimenpiteet köyhyyden ja 

etenkin lapsiköyhyyden vähentämiseksi 

Euroopassa komission vuonna 2013 
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antaman suosituksen ”Investoidaan 

lapsiin – murretaan huono-osaisuuden 

kierre” mukaisesti; korostaa, että 

jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 

lapsiköyhyyden vähentämiseen tähtääviä 

kansallisia suunnitelmia; 

Or. en 

 

Tarkistus  194 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että niiden aktiiviset 

työmarkkinapolitiikat ovat tehokkaita ja 

vaikuttavia ja että ne on suunniteltu 

tukemaan liikkuvuutta alojen välillä ja 

työntekijöiden uudelleenkoulutusta, mikä 

on entistä tärkeämpää työmarkkinoiden 

sopeutuessa talouden digitaaliseen 

muutokseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 
rahoituksen saantia ja edistämällä pk-

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta mutta huomauttaa, 

että yksin yrittäjyydellä ei edistetä 

teollistumista tai ratkaista työttömyyden 

tai köyhyyden ongelmia ja että se on 

ratkaisu, joka ei sovi kaikille; pitää 
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yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

elintärkeänä tarkastella toimintansa 

lopettamaan joutuneiden startup-yritysten 

suurta määrää, jotta voidaan tehdä 

päätelmiä siitä, miten yrittäjyyttä voidaan 

tukea paremmin ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä, ja pitää tärkeänä 

helpottaa rahoituksen saantia ja edistää 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä, edistää progressiivista 

veronkantoa, ehkäistä veronkiertoa ja 

välttää niiden keskeisten tietojen 

puuttuminen, jotka ovat tarpeen 

veroparatiisien ja todellisten omistajien 

tunnistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä, myös kehittämällä ja 

tukemalla yhteisötalouden ja 

kiertotalouden malleja, ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

Or. en 
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Tarkistus  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

8. korostaa pk-yritysten sekä terveys- 

ja sosiaalipalvelujen ja yhteisötalouden 

yritysten mahdollisuuksia luoda 

työpaikkoja ja elvyttää koko taloutta; pitää 

elintärkeänä tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä pk-

yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä mukauttamalla 

hallinnollisia vaatimuksia, helpottamalla 

mikroyrittäjien mahdollisuuksia päästä 

sosiaalisen suojelun piiriin, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä pk-

yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 
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kehittämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, mikroyrityksiä ja 

startup-yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

8. korostaa pk-yritysten 

mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 

elvyttää koko taloutta; pitää elintärkeänä 

tukea yrittäjyyttä ja parantaa 

liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla 

rahoituksen saantia ja edistämällä 

pk-yrityksiä, yrittäjiä, itsenäisiä 

ammatinharjoittajia, mikroyrityksiä, 

startup-yrityksiä sekä yhteisötalouden 

yrityksiä suosivien veromallien ja 

verosäännösten noudattamiseen liittyvien 

yksinkertaistettujen menettelyjen 

kehittämistä; 

Or. es 

 

Tarkistus  200 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa komissiota 

hyödyntämään talouspolitiikan 

eurooppalaista ohjausjaksoa vihreiden 

työpaikkojen luomisen tukemiseen; 

kehottaa komissiota antamaan 

maakohtaisia suosituksia, joilla voidaan 

edistää työllisyyden parantamista ja 
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ekologisen jalanjäljen pienentämistä, ja 

kehottaa laatimaan yksityiskohtaisia 

riippumattomia tutkimuksia 

verorasituksen siirtämisen (esimerkiksi 

siirtyminen työn verottamisesta 

ympäristöverotukseen) kustannuksista ja 

hyödyistä; korostaa, että näillä 

suosituksilla ei saa olla kielteisiä 

vaikutuksia sosiaaliturvajärjestelmiin tai 

kohtuuttomia seurauksia pienituloisille 

henkilöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa jäsenvaltioita 

kehittämään toimintapolitiikkoja, joilla 

edistetään todellista yrittäjyyskulttuuria 

nuorten keskuudessa jo varhaisiästä ja 

joilla heille tarjotaan mahdollisuuksia 

päästä harjoittelijaksi ja vierailla 

yrityksissä; kehottaa tässä yhteydessä 

komissiota jatkamaan Erasmus nuorille 

yrittäjille -ohjelmaa; kehottaa 

jäsenvaltioita tukemaan järjestöjä ja 

aloitteita, jotka auttavat nuoria yrittäjiä 

kehittämään innovatiivisia hankkeita; 

Or. pt 

 

Tarkistus  202 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 8 a. toteaa, että naiset ovat edelleen 

aliedustettuja työmarkkinoilla; katsoo 

tämän osalta, että joustavilla 

työsopimuksilla, muun muassa 

vapaaehtoista tilapäis- ja osa-aikatyötä 

koskevilla sopimuksilla, voi olla 

merkittävä tehtävä sellaisten ryhmien 

osallistumistasojen nostamisessa, jotka 

muuten saattaisivat syrjäytyä 

työmarkkinoilta, mukaan lukien naiset; 

Or. en 

 

Tarkistus  203 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. huomauttaa, että yhteisötalouden 

yritykset olivat ratkaisevassa asemassa 

kriisin vaikutusten minimoimisessa; 

korostaakin tarvetta lisätä tukea kyseisille 

yrityksille erityisesti helpottamalla 

erilaisten rahoitusmuotojen, unionin 

myöntämä rahoitus mukaan luettuna, 

saatavuutta ja vähentämällä niiden 

hallinnollista rasitusta; korostaa, että 

näille yritykselle on vahvistettava 

oikeudellinen kehys, jossa tunnustetaan 

niiden toiminta EU:ssa ja jolla ehkäistään 

epäoikeudenmukainen kilpailu; pitää 

valitettavana, että niiden toimintaa ei ole 

otettu huomioon vuotuisessa 

kasvuselvityksessä parlamentin pyynnöstä 

huolimatta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  204 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. korostaa tarvetta lisätä 

veropolitiikkojen koordinointia ja lisätä 

verojärjestelmien tehokkuutta ja 

avoimuutta veronkannon ja verojen 

uudelleenjaon näkökulmasta, jotta 

tuetaan sosiaalijärjestelmien 

asianmukaista rahoitusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 c. kehottaa jäsenvaltioita 

ponnistelemaan entistäkin lujemmin 

pimeän työn muuttamiseksi viralliseksi 

työksi vahvistamalla 

työsuojelutarkastustensa mekanismeja ja 

toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 

harmaan talouden työntekijät voivat 

siirtyä viralliseen talouteen; muistuttaa 

jäsenvaltioita pimeän työn vastaisesta EU-

foorumista, johon niiden olisi 

osallistuttava aktiivisesti käyttämällä sitä 

parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen ja 

pyrkiäkseen torjumaan pimeää työtä, 

postilaatikkoyrityksiä ja näennäistä 

itsenäistä ammatinharjoittamista, jotka 

kaikki vaarantavat sekä työn laadun että 

työntekijöiden mahdollisuudet turvautua 

sosiaalisen suojelun järjestelmiin että 

kansalliset julkiset taloudet ja jotka siten 

aiheuttavat epäoikeudenmukaista 

kilpailua eurooppalaisten yritysten välillä; 

Or. pt 
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Tarkistus  206 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita investoimaan uusien 

tuotantomenetelmien ja palvelujen 

kehittämiseen ja edistämään sitä; korostaa 

niiden tarjoamia mahdollisuuksia lisätä 

tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja 

edistää pitkän aikavälin kasvua; 

9. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita investoimaan uusien 

tuotantomenetelmien ja palvelujen 

kehittämiseen ja edistämään sitä 

oikeudenmukaisen siirtymän yhteydessä; 

korostaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia 

lisätä kestävyyttä, luoda laadukkaita uusia 

työpaikkoja ja edistää pitkän aikavälin 

kehitystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  207 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita investoimaan uusien 

tuotantomenetelmien ja palvelujen 

kehittämiseen ja edistämään sitä; korostaa 

niiden tarjoamia mahdollisuuksia lisätä 

tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja 

edistää pitkän aikavälin kasvua; 

9. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita investoimaan tutkimukseen 

ja edistämään uusien tuotantomenetelmien 

ja palvelujen kehittämistä; korostaa niiden 

tarjoamia mahdollisuuksia lisätä 

tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja 

edistää pitkän aikavälin kasvua; 

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 
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9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. on huolestunut siitä, että 

joustavampien ja epätyypillisten 

työsuhteiden käyttö muodostaa riskin 

työsuhdeturvalle, tuloille ja työoloille ja 

voi johtaa työntekijän jäämiseen vaille 

sosiaalista suojelua; kehottaa 

jäsenvaltioita antamaan asianmukaista 

työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä ja 

panemaan sen täytäntöön, jotta joustavien 

ja epätyypillisten työsuhteiden nopeasti 

lisääntyneen käytön vuoksi kasvaneet 

riskit työsuhdeturvalle, tuloille, työoloille 

ja sosiaaliselle suojelulle voidaan torjua; 

Or. en 

 

Tarkistus  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään investointeja 

tutkimuksen ja kehittämisen alaan 

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti; 

toteaa, että tällä alalla tehdyillä 

investoinneilla tuetaan talouden 

kilpailukyvyn ja tuottavuuden 

parantamista ja edistetään siten vakaiden 

työpaikkojen luomista ja korkeampien 

palkkojen maksamista; 

Or. es 

 

Tarkistus  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 



 

PE616.558v03-00 114/140 AM\1143784FI.docx 

FI 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9. korostaa, että on tärkeää 

varmistaa laajakaistayhteyksien 

saatavuus kaikilla alueilla, myös 

maaseutualueilla sekä vakavista ja 

pysyvistä luonnonhaitoista tai 

väestöongelmista kärsivillä alueilla, jotta 

edistetään sopusointuista kehitystä 

kaikkialla EU:ssa; 

Or. es 

 

Tarkistus  211 

Ádám Kósa 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, vain yhtenä 

useista vakavista kasvua EU:ssa 

haittaavista esteistä, jotka edellyttävät 

sellaisia lähestymistapoja ja sitoumuksia, 

jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti mutta 

ovat kuitenkin toteuttamiskelpoisia 

rikkomatta jäsenvaltioiden toimivaltaa tai 

paikallisten äänestäjien toiveita; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön toimia tähän haasteeseen 

vastaamiseksi; painottaa, että väestökaton 

torjuminen edellyttää kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jonka olisi sisällettävä 

välttämättömän infrastruktuurin 

mukauttamisen, julkisten palvelujen 

tehostamisen ja joustavien työjärjestelyjen 

käyttöönoton; 

Or. hu 

Tarkistus  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; vaatii 

yhdistämään innovatiivisiin työmuotoihin 

riittävän työsuhdeturvan ja pääsyn 

sosiaalisen suojelun piiriin; 

Or. en 

 

Tarkistus  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; 

painottaa, että väestökaton torjuminen 

edellyttää kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jonka olisi sisällettävä 

välttämättömän infrastruktuurin 

mukauttamisen, julkisten palvelujen 

tehostamisen ja joustavien työjärjestelyjen 

käyttöönoton; 

10. panee huolestuneena merkille 

väestökadon, joka vaikuttaa vaihtelevasti 

kaikilla EU:n eri alueilla; korostaa, että 

jäsenvaltioiden on voitava ottaa kiireesti 

taloudellisen ja rahapoliittisen 

itsenäisyytensä takaisin, jotta ne voivat 

puuttua tehokkaasti työllisyyttä koskevaan 

hätätilaan ja kehittää riittävien julkisten 

investointien avulla sellaisen pitkän 

aikavälin jäsennellyn suunnitelman 

syntyvyyden nostamiseksi, jonka olisi 

sisällettävä infrastruktuurin mukauttamisen 

sekä julkisten palvelujen tehostamisen; 

Or. it 



 

PE616.558v03-00 116/140 AM\1143784FI.docx 

FI 

Tarkistus  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja vapaaehtoisten 

ja sosiaaliturvan takaavien joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

Or. en 

 

Tarkistus  215 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kasvua EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten 

palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa 

vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä 

vakavana kehitystä EU:ssa haittaavana 

esteenä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 

tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, 

että väestökaton torjuminen edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka 

olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, 

laadukkaiden, palkkatasoltaan 

kunnollisten työpaikkojen luomisen, 

julkisten palvelujen tehostamisen ja 

joustavien työjärjestelyjen käyttöönoton; 
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Or. en 

 

Tarkistus  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. pitää myönteisenä, että komissio 

on sisällyttänyt Euroopan tilasto-

ohjelmaansa tarpeen laatia tilastoja 

väestörakenteeseen liittyvistä haasteista, 

kuten väestökato ja asutuksen 

hajanaisuus; katsoo, että kyseiset tiedot 

antavat tarkan kuvan kyseisten alueiden 

ongelmista ja mahdollistavat siten 

parempien ratkaisujen löytymisen; 

kehottaa komissiota ottamaan kyseiset 

tilastot huomioon tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

Or. es 

 

Tarkistus  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 

komissiota edistämään elinikäistä 

oppimista erityisesti iäkkäämpien 

työntekijöiden osalta, jotta he voivat 

mukauttaa osaamistaan ja parantaa 

työllistettävyyttään; 

Or. fr 

Tarkistus  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 
eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa liittämällä eläkeikä 

elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 

suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; 

11. huomauttaa, että vuonna 2016 

elinajanodote kääntyi laskuun 

ensimmäisen kerran sitten vuoden 2002 ja 

että ennen kuin eläkejärjestelmiä 

muutetaan, on tarpeen arvioida, onko 

kyse tulevasta suuntauksesta; korostaa, 

että ikäihmisten hyvä elämänlaatu voidaan 

varmistaa turvaamalla julkisten, 

solidaarisuuteen perustuvien ja riittävien 

eläkejärjestelmien yleinen saatavuus; 

kehottaa komissiota tukemaan 

jäsenvaltioita sellaisten julkisten ja 

työeläkejärjestelmien tehostamisessa, 

jotka tarjoavat riittävät, köyhyysrajan 

ylittävät eläketulot ja antavat eläkeläisille 

mahdollisuuden säilyttää elintasonsa ja 

ihmisarvoisen ja itsenäisen elämän; 

kehottaa jälleen ottamaan käyttöön 

eläkejärjestelmissä hoitohyvityksiä, joilla 

korvataan naisten ja miesten lastenhoito- 

ja pitkäaikaishoitovastuiden takia 

menettämät eläkemaksut keinona kuroa 

umpeen sukupuolten välisiä eläke-eroja; 

korostaa, että vaikka yksilölliset 

lisäeläkejärjestelmät voivat olla 

merkittävä keino parantaa eläkkeiden 

riittävyyttä, lakisääteiset 

yhteisvastuullisuuteen perustuvat 

eläkejärjestelmät ovat yhä tehokkain tapa 

torjua vanhuusiän köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa liittämällä eläkeikä 

elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 

suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa liittämällä eläkeikä 

elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 

suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; korostaa, 

että olisi puututtava siihen absurdiin 

ilmiöön, jossa ihmisiä pidetään 

työelämässä yhä pidempään samalla kun 

koetaan nuorisotyöttömyyttä, ja katsoo, 

että pakolaisten ja maahanmuuttajien 

taidot olisi tunnustettava tai heille olisi 

tarjottava mahdollisuuksia kehittää 

osaamistaan, jotta heillä on mahdollisuus 

päästä työmarkkinoille, ja että 

samanaikaisesti on tuettava 

eläkejärjestelmien kestävyyttä; 

Or. en 

 

Tarkistus  220 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa liittämällä eläkeikä 

elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 

suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa tarjoamalla riittävät 

vähimmäiseläkkeet ja asianmukaiset 

työolot, jotka mahdollistavat työurien 

jatkamisen sitä haluaville, tai liittämällä 

eläkeikä tervettä elinikää koskevan 

odotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 
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suoritettu,  

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan ikäihmisten hyvä 

elämänlaatu; korostaa, että tämä voidaan 

saavuttaa liittämällä eläkeikä 

elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on 

suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; 

11. palauttaa mieliin, että 

elinajanodotteen pitenemisen vuoksi 

eläkejärjestelmiä on muutettava, jotta 

varmistetaan järjestelmien kestävyys sekä 

ikäihmisten hyvä elämänlaatu; korostaa, 

että tämä voidaan saavuttaa liittämällä 

eläkeikä elinikäodotteen lisäksi niiden 

vuosien lukumäärään, joina 

vakuutusmaksuja on suoritettu, sekä 

estämällä varhaisen poistumisen 

työmarkkinoilta; 

Or. es 

Tarkistus  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita jatkamaan aktiivisen 

ikääntymisen, ikäihmisten sosiaalisen 

osallisuuden ja sukupolvien välisen 

solidaarisuuden politiikkaa; 

12. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita jatkamaan aktiivisen 

ikääntymisen, ikäihmisten sosiaalisen 

osallisuuden ja sukupolvien välisen 

solidaarisuuden politiikkaa; muistuttaa, 

että tuottavuuden kannalta keskeisessä 

asemassa on myös terveysjärjestelmien 

sekä sellaisen pitkäaikaishoidon 

kustannustehokkuuden parantaminen, 

jonka yhteydessä varmistetaan oikea-

aikainen pääsy kohtuuhintaiseen 

laadukkaaseen ennaltaehkäisevään ja 
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parantavaan terveydenhoitoon; 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 

merkille sosiaalisen riskin, joka liittyy 

niiden mahdolliseen kyvyttömyyteen taata 

sosiaaliturvajärjestelmiensä kestävyys, 

turvallisuus, riittävyys ja tehokkuus 

tulevina vuosikymmeninä, kun otetaan 

huomioon unionin kansalaisten 

ikääntyminen sekä korkeat 

nuorisotyöttömyysasteet eräillä EU:n 

alueilla; kannustaa siksi jäsenvaltioita 

puuttumaan työikäisten henkilöiden 

työttömyyteen; 

Or. pt 

 

Tarkistus  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena investointipolitiikkana 

koheesiopolitiikka on osoittanut 

vaikuttavuutensa epätasa-arvon 

vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi pidettävä 

vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena investointipolitiikkana 

koheesiopolitiikka on osoittanut 

vaikuttavuutensa epätasa-arvon 

vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi pidettävä 

vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

katsoo, että Euroopan sosiaalirahastoa 
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olisi säilyttävä EU:n tärkeimpänä 

välineenä, jolla työntekijöitä autetaan 

pääsemään ja palaamaan 

työmarkkinoille; 

olisi kasvatettava, jotta varmistetaan, että 

sen seuraavaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen otettavat varat 

vastaavat vähintään 30:ta prosenttia 

nykyisistä rakenne ja 

investointirahastoista, joilla on tarkoitus 

torjua eriarvoisuutta, vähentää köyhyyttä 
ja panna täytäntöön Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarissa 

vahvistetut periaatteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena investointipolitiikkana 

koheesiopolitiikka on osoittanut 

vaikuttavuutensa epätasa-arvon 

vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi pidettävä 

vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston olisi 

säilyttävä EU:n tärkeimpänä välineenä, 

jolla työntekijöitä autetaan pääsemään ja 

palaamaan työmarkkinoille; 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena julkisena 

investointipolitiikkana koheesiopolitiikka 

on osoittanut vaikuttavuutensa epätasa-

arvon vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi pidettävä 

vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston olisi 

säilyttävä EU:n tärkeimpänä välineenä, 

jolla työntekijöitä autetaan pääsemään ja 

palaamaan työmarkkinoille ja jolla tuetaan 

sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden ja 

eriarvoisuuden torjumista edistäviä 

toimia; 

Or. en 

 

Tarkistus  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena investointipolitiikkana 

koheesiopolitiikka on osoittanut 

vaikuttavuutensa epätasa-arvon 

vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi 

pidettävä vähintään samalla tasolla 
tulevassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; katsoo, että Euroopan 

sosiaalirahaston olisi säilyttävä EU:n 

tärkeimpänä välineenä, jolla työntekijöitä 

autetaan pääsemään ja palaamaan 

työmarkkinoille; 

13. katsoo, että Euroopan unionin 

pääasiallisena investointipolitiikkana 

koheesiopolitiikka on osoittanut 

vaikuttavuutensa epätasa-arvon 

vähentämisessä sekä osallisuuden 

vahvistamisen ja köyhyyden vähentämisen 

edistämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahoja olisi siksi 

lisättävä tulevassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; katsoo, että Euroopan 

sosiaalirahaston olisi säilyttävä EU:n 

tärkeimpänä välineenä, jolla työntekijöitä 

autetaan pääsemään ja palaamaan 

työmarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Krzysztof Hetman 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. panee merkille Euroopan 

strategisten investointien rahastoon 

sisältyvät mahdollisuudet tukea kasvua ja 

työllisyyttä korkean riskin 

investointihankkeiden avulla; on 

kuitenkin huolestunut rahaston käyttöön 

liittyvästä valtavasta epätasapainosta 

EU15:n ja EU13:n kesken 1];[1] 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. korostaa myös työllisyyttä ja 

sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) 

merkitystä työpaikkojen laadukkuuden ja 

kestävyyden edistämisessä, asianmukaisen 

ja ihmisarvoisen sosiaalisen suojelun 

takaamisessa sekä sosiaalisen 

syrjäytymisen ja köyhyyden torjumisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  229 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

osoitettava enemmän varoja sosiaalista 

osallisuutta ja köyhyyden vähentämistä 

varten ja että ponnisteluja olisi lisättävä 

lapsiköyhyyden ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. kehottaa jäsenvaltioita 

arvioimaan, voisivatko ne alentaa 

välttämättömien hyödykkeiden ja 

erityisesti elintarvikkeiden verotusta, ja 
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katsoo, että kyse olisi mitä 

perustavammasta toimenpiteestä 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

puolesta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 b. korostaa tarvetta kohdentaa 

vähintään 5 prosenttia ESIR-rahastosta 

ohjelmille, joilla pyritään nimenomaisesti 

torjumaan nuoriso- ja 

pitkäaikaistyöttömyyttä, sekä sallia, että 

EU:n osuus on tarvittaessa suurempi kuin 

50 prosenttia tarvittavasta 

kokonaisrahoituksesta, kun kyse on 

poikkeuksellisista haitoista kärsivistä 

maista; 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 c. ehdottaa, että EU:n vakaus- ja 

kasvusopimuksen ulkopuolelle jätetään 

taloudelliset resurssit, jotka on osoitettu 

työttömien tukemiseen pääasiassa 

aktiivisten työmarkkinapolitiikkojen 

kautta, työpaikkojen luonti mukaan 

luettuna, kun kyse on maista, joiden 

työttömyysaste on korkeampi kuin 

euroalueen keskiarvo, sillä kyseiset 
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resurssit ovat investointi mahdollista 

kasvua ylläpitävään inhimilliseen 

pääomaan, kun otetaan huomioon, että 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

mukaan menopolitiikkaa ei voida arvioida 

pelkästään kirjanpidollisena vajeena vaan 

myös niiden vaikutusten perusteella, joita 

sillä on reaalitalouteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  233 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; korostaa, että koulutus 

on paras keino lisätä laadukkaita 

työpaikkoja, ja katsoo, että olisi 

toteutettava toimia vammaisten 

henkilöiden integroimiseksi 

koulutusohjelmiin kaikilla tasoilla sekä 

resurssien osoittamiseksi heidän 

erityistarpeittensa täyttämistä varten tältä 

osin; 

Or. pt 

 

Tarkistus  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; palauttaa mieliin, että 

on keskeisen tärkeää, että vammaisille 

henkilöille tarjotaan heidän tarpeisiinsa 

mukautettu työympäristö ja kohdennettua 

rahoitustukea, jotta heitä voidaan auttaa 

osallistumaan täysimääräisesti 

työmarkkinoille ja koko yhteiskuntaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; kehottaa komissiota 

sisällyttämään sosiaaliseen tulostauluun 

vammaisten henkilöiden sosiaalista 

osallisuutta ja työmarkkinoille 

osallistumista koskevia indikaattoreita; 

Or. en 

 

Tarkistus  236 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä ja 

luomalla kannustimia heidän 

työllistämisekseen; 

14. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla 

parannetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, 

poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä, 

torjumalla syrjintää, sopeuttamalla 

työpaikkoja ja luomalla kannustimia 

heidän työllistämisekseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kannustaa jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön tarvittavat 

toimenpiteet pakolaisten sekä etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvien ja 

muuttajataustaisten ihmisten sosiaalisen 

osallisuuden takaamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein 

kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita ja jota ei 

voida ratkaista pakottamalla ihmiset 
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kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla 

käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, jotta työvoiman 

kysyntään voidaan vastata niin 

vähemmän kuin enemmän kehittyneillä 

alueilla; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään lisäksi erityistä 

huomiota rajatyöntekijöiden ja 

syrjäseutujen työntekijöiden erityisiin 

olosuhteisiin; 

turvattomiin työsuhteisiin, joille on 

tyypillistä työurien katkonaisuus, toistuva 

työpaikan, alan ja kaupungin 

vaihtaminen sekä hyvin heikot näkymät 

vakauden ja ammatillisen edistymisen ja 

ylenemisen osalta; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita puuttumaan tähän ongelmaan 

ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan vakaat ja kunnolliset 

työehdot ja joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään 

lisäksi erityistä huomiota 

rajatyöntekijöiden ja syrjäseutujen 

työntekijöiden erityisiin olosuhteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  239 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein 

kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla 

käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, jotta työvoiman 

kysyntään voidaan vastata niin vähemmän 

kuin enemmän kehittyneillä alueilla; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

kiinnittämään lisäksi erityistä huomiota 

rajatyöntekijöiden ja syrjäseutujen 

työntekijöiden erityisiin olosuhteisiin; 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein 

kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla 

käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, jotta työvoiman 

kysyntään voidaan vastata niin vähemmän 

kuin enemmän kehittyneillä alueilla; 

toteaa, että EU:n sisällä tapahtuva 

työntekijöiden liikkuvuus jäsenvaltiosta 

toiseen edesauttaa kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamista, mutta korostaa, että 

työvoiman suuri liikkuvuus voi aiheuttaa 

sosiaalisia paineita vastaanottavilla 

alueilla; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään lisäksi erityistä 

huomiota rajatyöntekijöiden ja 
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syrjäseutujen työntekijöiden erityisiin 

olosuhteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  240 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein 

kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla 

käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, jotta työvoiman 

kysyntään voidaan vastata niin vähemmän 

kuin enemmän kehittyneillä alueilla; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

kiinnittämään lisäksi erityistä huomiota 

rajatyöntekijöiden ja syrjäseutujen 

työntekijöiden erityisiin olosuhteisiin; 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, 

joka koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein 

kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla 

käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan 

työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, 

aloilta ja paikoista toiseen, jotta työvoiman 

kysyntään voidaan vastata niin vähemmän 

kuin enemmän kehittyneillä alueilla; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

kiinnittämään lisäksi erityistä huomiota 

rajatyöntekijöiden sekä syrjäseutujen ja 

syrjäisimpien alueiden työntekijöiden 

erityisiin olosuhteisiin; 

Or. pt 

 

Tarkistus  241 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. pitää hyvin valitettavana, että 

Euroopan parlamentin lukuisista 

pyynnöistä huolimatta syrjäisimpiä 

alueita ei edelleenkään ole sisällytetty 

vuotuiseen kasvuselvitykseen; kehottaa 
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komissiota pyrkimään takaamaan 

alueiden välisen tasapuolisuuden ja 

edistämään ylöspäin tapahtuvaa 

lähentymistä, josta on keskusteltu laajasti, 

ja tehostamaan siksi SEUT:n 349 artiklan 

soveltamista, jotta syrjäisimmät alueet 

voidaan integroida paremmin EU:hun; 

korostaa, että syrjäisimmille alueille 

osoitettu erityinen huomio ei saa hiipua, 

ei pelkästään varojen kohdentamisen 

vaan myös sen vaikutuksen vuoksi, joka 

unionin toimintapolitiikoilla voi olla 

alueiden sosiaalisiin oloihin ja 

työllisyyteen; 

Or. pt 

 

Tarkistus  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. on tyytyväinen komission 

ehdottamiin uusiin aloitteisiin, kuten 

Euroopan työviranomaisen perustamista 

koskevan julkisen kuulemisen 

käynnistäminen ja eurooppalaisen 

sosiaaliturvatunnuksen käyttöönotto; 

kehottaa siksi jäsenvaltioita takaamaan 

työsuojeluviranomaisille riittävät resurssit 

ja kehottaa jäsenvaltioita myös 

parantamaan 

työsuojelutarkastuspalvelujen välistä 

rajatylittävää yhteistyötä sekä tietojen 

sähköistä vaihtoa, jotta voidaan parantaa 

sellaisten tarkastusten tehokkuutta, joiden 

tarkoituksena on torjua ja ehkäistä 

sosiaaliturvaan liittyviä petoksia ja 

pimeää työtä sekä vähentää hallinnollista 

rasitusta; 

Or. en 

 



 

PE616.558v03-00 132/140 AM\1143784FI.docx 

FI 

Tarkistus  243 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita jatkamaan aloitteita, joilla 

pyritään lisäämään paremman 

koulutuksen, osaamisen ja työpaikkojen 

saatavuutta, sekä varmistamaan, että 

kaikissa niiden toimissa osaamisen 

edistämiseksi keskitytään aiempaa 

voimakkaammin vihreään ja 

kiertotalouteen;  

Or. en 

 

Tarkistus  244 

Ulrike Trebesius 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. katsoo, että maailmanlaajuisen 

kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 

parantamiseksi työmarkkinoita koskevan 

jäsenvaltioiden sääntelykehyksen on 

oltava selkeä, yksinkertainen ja joustava 

samalla kun sillä turvataan korkeat 

työelämän normit; 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 b. pitää tärkeänä edistää 

kulttuurienvälistä vuoropuhelua, jotta 

helpotetaan muuttajien, pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden pääsyä 

työmarkkinoille ja integroitumista 

yhteiskuntaan; muistuttaa, että uudet 

tulijat tuovat mukanaan uusia taitoja ja 

tietämystä, ja kehottaa kehittämään 

välineitä monikielisen tiedon 

tarjoamiseksi virallisen oppimisen ja 

arkioppimisen, ammatillisen koulutuksen, 

harjoitteluiden ja vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksista; 

Or. en 

 

Tarkistus  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 b. kehottaa sitoutumaan lujemmin 

köyhyyden ja lisääntyvän eriarvoisuuden 

torjuntaan sekä lisäämään tarvittaessa 

investointeja kaikkein heikoimmassa 

asemassa oleville tarkoitettuun 

sosiaaliseen infrastruktuuriin ja tukeen, 

jotta eriarvoisuuteen voidaan puuttua 

asianmukaisesti etenkin riittävää ja oikein 

kohdennettua tulotukea tarjoavilla 

sosiaalisen suojelun järjestelmillä mutta 

myös kansallisten vero- ja 

etuusjärjestelmien suunnittelun avulla;  

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

15 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 c. kehottaa jäsenvaltioita 

sisällyttämään sukupuoliulottuvuuden 

sekä naisten ja miesten tasa-arvon 

periaatteen kansallisiin 

uudistusohjelmiinsa sekä vakaus- ja 

lähentymisohjelmiinsa asettamalla 

laadullisia tavoitteita ja edelleen 

vallitsevia sukupuolieroja koskevia 

mittareita; 

Or. en 

 

Tarkistus  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 c. korostaa, että vuosina 2014–2016 

palkkojen reaalikasvu jäi jälkeen 

tuottavuuden kasvusta, vaikka 

työmarkkinoilla tapahtui kehitystä; 

muistuttaa, että tuottavuuden 

lisääntymisestä seuraava reaalipalkkojen 

kasvu on ratkaisevan tärkeää 

eriarvoisuuden torjumiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten, 

kansallisten työmarkkinavuoropuhelun 

käytäntöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; korostaa, että 

osallistumalla vaikuttavalla tavalla 

politiikkojen suunnitteluun 

työmarkkinaosapuolet voivat kokea 

olevansa tiiviimmin mukana 

ohjausjaksossa annettujen maakohtaisten 

suositusten mukaisesti hyväksytyissä 

kansallisissa uudistuksissa ja siksi ne 

sitoutuvat lujemmin uudistusten tuloksiin; 
tukee näkemystä, jonka mukaan globaalien 

markkinoiden uudet työllisyysmuodot 

edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua, ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 

näiden työmarkkinavuoropuhelun uusien 

muotojen käyttöön ottamista sekä 

työehtosopimusten ja suojelun ulottamista 

koskemaan myös näitä uusia 

työllisyysmuotoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 
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työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

työmarkkinavuoropuhelua; korostaa 

kuitenkin tarvetta vahvistaa työsuhteita 

sen sijaan, että niitä koskevaa sääntelyä 

vähennetään, ja tukee työehtosopimusten 

yleissitovuutta; katsoo, että työntekijöiden 

on saatava tietää oikeuksistaan ja että 

heitä on suojeltava tapauksissa, joissa 

väärinkäytösten paljastajat tuovat esille 

epäasianmukaisia käytäntöjä; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  251 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; katsoo, että jotta ylöspäin 

tapahtuvaa lähentymistä voidaan edistää, 

työmarkkinavuoropuhelua on käytävä 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson jokaisessa vaiheessa; 

Or. pt 

Tarkistus  252 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan roolia 

uudistusprosessin keskeisinä toimijoina 

sekä niiden osallistumisen tarjoamaa 

lisäarvoa uudistusten laatimisessa, 

jaksottamisessa ja täytäntöönpanossa; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

kaikkien asianomaisten sidosryhmien 

asianmukaiseen osallistumiseen tähtääviä 

suuntaviivoja ja mekanismeja; tukee 

näkemystä, jonka mukaan globaalien 

markkinoiden uudet työllisyysmuodot 

edellyttävät uudenlaista työmarkkina- ja 

kansalaisten vuoropuhelua; 

Or. en 

 

Tarkistus  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan roolia 

uudistusprosessin keskeisinä toimijoina 

sekä niiden osallistumisen tarjoamaa 

lisäarvoa uudistusten laatimisessa, 

jaksottamisessa ja täytäntöönpanossa; 

tukee näkemystä, jonka mukaan globaalien 

markkinoiden uudet työllisyysmuodot 

edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

Or. en 
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Tarkistus  254 

Krzysztof Hetman 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten 

roolia uudistusprosessin keskeisinä 

toimijoina sekä niiden osallistumisen 

tarjoamaa lisäarvoa uudistusten 

laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka 

mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan roolia 

uudistusprosessin keskeisinä toimijoina 

sekä niiden osallistumisen tarjoamaa 

lisäarvoa uudistusten laatimisessa, 

jaksottamisessa ja täytäntöönpanossa; 

tukee näkemystä, jonka mukaan globaalien 

markkinoiden uudet työllisyysmuodot 

edellyttävät uudenlaista 

työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia 

hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja 

taitoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. toteaa, että jäsenvaltioiden on 

autettava kansalaisia hankkimaan 

työmarkkinoilla kaivattuja taitoja; 

korostaa, että Euroopan ammatillisen 

koulutuksen kehittämiskeskuksen 

(Cedefop) ja Eurooppa 2020 -tulostaulun 

mukaan osaamisen jakautuminen 

työvoiman keskuudessa vastasi suurelta 

osin työmarkkinoiden 

pätevyysvaatimuksia vuonna 2016 ja että 

työvoiman tarjonta oli kysyntää suurempi 

kaikkien pätevyysluokkien osalta ja että 
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tarjonta oli erityisen suurta matalan ja 

keskitason pätevyystason osalta; painottaa 

Cedefopin ennusteiden osoittavan, että 

osaamisen kysyntä ja tarjonta lisääntyy 

samaan tahtiin vuoteen 2025 asti ja että 

työvoiman osaamistason arvioidaan 

muuttuvan nopeammin kuin 

työmarkkinoiden vaatimusten; kehottaa 

siksi komissiota ja jäsenvaltioita 

arvioimaan työmarkkinoille pääsemiseen 

liittyvät vaikeudet huolellisesti uudelleen; 

on huolestunut ylikoulutettujen 

työntekijöiden osuuden kasvusta 

(25 prosenttia vuonna 2014); 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Evelyn Regner 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. korostaa, että sukupuoleen 

liittyvää syrjintää esiintyy edelleen paljon, 

mistä todistavat sukupuolten väliset 

palkkaerot ja miesten ja naisten 

työllisyysasteen ero sekä se, että 

miespuolisten työntekijöiden 

keskimääräinen tuntipalkka on noin 

16 prosenttia suurempi kuin naispuolisilla 

työntekijöillä; korostaa, että nämä erot 

ovat seurausta naisten aliedustuksesta 

hyvin palkatuilla aloilla, syrjinnästä 

työmarkkinoilla sekä osa-aikatyötä 

tekevien naisten suuresta osuudesta; 

katsoo, että näiden erojen 

umpeenkuromiseksi tarvitaan lisää 

edistystä; muistuttaa tässä yhteydessä 

komissiota, että sitä on kehotettu 

sisällyttämään Eurooppa 2020 -

strategiaan sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan pilarin ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevan yleistavoitteen; 
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Or. en 

 


