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Tarkistus 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan 
mukaisesti unionin on otettava 
politiikkansa ja toimintansa laatimisessa 
ja toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset. Verkoston 
olisi tuettava jäsenvaltioita ja unionia 
sellaisten työllisyyspolitiikkojen ja 
-toimien kehittämisessä, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa 
mahdollisimman korkea sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja suojelun taso 
sekä torjua sosiaalista syrjäytymistä ja 
kaikenlaista syrjintää.

Or. it

Tarkistus 18
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklassa 
mainitaan korkean työllisyystason 
edistäminen yhtenä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon otettavana 
tavoitteena. Julkisten työvoimapalvelujen 
verkoston olisi perustettava työnsä SEUT-
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sopimuksen 9 artiklaan.

Or. en

Tarkistus 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Sen tavoitteena on 
antaa julkisille työvoimapalveluille 
enemmän mahdollisuuksia edistää 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 3 artiklassa tarkoitettujen 
täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista ja 
edistää unionin poliittisten 
aloitteidenyhtäpitävyyttä kyseisten 
tavoitteiden kanssa sekä jäsenvaltioiden ja 
unionin pyrkimyksiä parantaa 
koordinoitua työllisyysstrategiaa ja 
innovatiivisten, näyttöön perustuvien 
politiikkojen kehittämistä.

Or. it

Tarkistus 20
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
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vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi se auttaa 
työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia 
toimintalinjoja.

Or. it

Tarkistus 21
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
palvelun laatua, vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta tarjoamalla foorumi, jolla 
voidaan vertailla niiden suorituskykyä 
Euroopan tasolla, kartoittaa hyviä 
käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä, laadukkaiden 
työpaikkojen, ihmisarvoisen ja 
osallistavan työn sekä korkean 
työllisyyspotentiaalin alojen, kuten 
vihreiden työpaikkojen, aktiiviseksi 
tukemiseksi. Lisäksi verkosto auttaa 
työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 22
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä työllisyyden ja 
pitkällä aikavälillä kestävien työpaikkojen 
tukemiseksi. Lisäksi verkosto auttaa 
työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkoston tavoitteena on vahvistaa 
julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

(2) Verkoston tavoitteena on 
nykyaikaistaa julkisia työvoimapalveluja 
ja vahvistaa niiden valmiuksia, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta tarjoamalla 
foorumi, jolla voidaan vertailla niiden 
suorituskykyä Euroopan tasolla, kartoittaa 
hyviä käytäntöjä ja kehittää keskinäisen 
oppimisen järjestelmä. Lisäksi verkosto 
auttaa työvoimapalveluja kehittämään 
innovatiivisia, tulevaisuuteen 
suuntautuvia, näyttöön perustuvia toimia, 
jotka tukevat unionin poliittisia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Verkosto on ollut avainasemassa 
pyrittäessä lisäämään jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla sekä 
edistämään julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamista ja vahvistamista. 
Päätöksen N:o 573/2014/EU 
täytäntöönpanon edistymistä koskevasta 
arvioinnista käy ilmi, että verkostolla on 
ollut myönteinen vaikutus ja että eri 
toiminnoista ja kokemuksista on otettu 
oppia.

(3) Verkosto on ollut avainasemassa 
pyrittäessä lisäämään jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla sekä 
edistämään julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamista ja vahvistamista. 
Päätöksen N:o 573/2014/EU 
täytäntöönpanon edistymistä koskevasta 
arvioinnista käy ilmi, että verkostolla on 
ollut myönteinen vaikutus ja että eri 
toiminnoista ja kokemuksista on otettu 
oppia. Saavuttamalla oikeudellisen 
legitimiteetin julkisten työvoimapalvelujen 
eurooppalainen verkosto on lisännyt 
valmiuksiaan ja kehittänyt innovatiivisia 
näyttöön perustuvia toimenpiteitä 
työllisyyspolitiikan toteuttamiseksi.

__________________ __________________
16 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2019)1350.

16 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2019)1350.

Or. pl

Tarkistus 25
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Verkoston tehostamiseksi julkisia 
työnvälityskeskuksia olisi samalla 
uudistettava siten, että palvelut 
digitalisoidaan täysin ja henkilöstölle 
tarjotaan asianmukaista koulutusta.

Or. it
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Tarkistus 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tähän mennessä saavutettujen 
tulosten hyödyntämiseksi ja julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyön 
edistämiseksi verkoston toimintakautta 
olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 
2027.

(4) Jotta voidaan hyödyntää tähän 
mennessä saavutettuja tuloksia sekä 
laajentaa, vahvistaa ja vakiinnuttaa 
julkisia työvoimapalveluja koskevia 
aloitteita, nykyaikaistaa julkisia 
työvoimapalveluja ja mahdollistaa niiden 
tehokas ja sopusointuinen toiminta, 
verkoston toimintakautta olisi jatkettava 31 
päivään joulukuuta 2027.

Or. pl

Tarkistus 27
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tähän mennessä saavutettujen 
tulosten hyödyntämiseksi ja julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyön 
edistämiseksi verkoston toimintakautta 
olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 
2027.

(4) Tähän mennessä saavutettujen 
tulosten hyödyntämiseksi ja julkisten 
työvoimapalvelujen yhteistyön 
edistämiseksi verkostosta olisi tultava 
pysyvä rakenne.

Or. en

Perustelu

Julkisten työvoimapalvelujen verkostosta olisi tehtävä pysyvä, kunnes EU päättää, ettei sitä 
enää tarvita. Päivitykset ja mukautukset ovat edelleen mahdollisia, mutta pysyvä rakenne 
mahdollistaa pidemmän aikavälin strategisen suunnittelun.

Tarkistus 28
Jeroen Lenaers
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Verkoston olisi vahvistettava 
jäsentensä keskinäistä yhteistyötä ja 
kehitettävä yhteisiä aloitteita, joilla 
edistetään tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista kaikilla julkisten 
työvoimapalvelujen kattamilla toiminta-
aloilla, ja tuottavat vertailuanalyyseja ja 
neuvontaa sekä edistävät innovatiivisia 
työnvälitysaloitteita. Tässä yhteydessä 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
julkisten työvoimapalvelujen yhteistyöhön 
sosiaalietuuksien maastaviennin alalla. 
Verkoston perustaminen mahdollistaa 
kaikkien julkisten työvoimapalvelujen 
osallistavan, näyttöön perustuvan ja 
tulossuuntautuneen vertailun, jotta 
voidaan määrittää parhaat käytännöt 
niiden toiminta-aloilla sekä edistää 
työllisyyspalvelujen parempaa 
suunnittelua ja toteuttamista niiden 
erityisten vastuualueiden puitteissa. 
Verkostoaloitteilla olisi parannettava 
julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta 
ja mahdollistettava julkisten varojen 
tehokkaampi käyttäminen. Verkoston olisi 
myös toimittava yhteistyössä muiden 
työvoimapalvelujen tarjoajien kanssa.

Or. nl

Tarkistus 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 

(5) Komissio muotoilee Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa uudelleen sitoumuksensa 
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sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille.

puuttua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
ongelmiin uudelta pohjalta ja toteaa, että 
kaikkien unionin toimien ja politiikkojen 
olisi edistettävä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista. Verkoston toiminnan 
jatkamisella olisi sen vuoksi vahvistettava 
sellaisia työllisyystoimia ja -politiikkoja, 
jotka edistävät Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman toteutusta 
auttamalla nopeuttamaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen ja 
tekemällä tästä siirtymästä 
oikeudenmukaisen ja osallistavan 
kaikille, pyrkimällä takaamaan 
täystyöllisyyden ja sellaisen ihmisarvoisen 
työn saatavuuden, joka tarjoaa riittävän 
palkan ja joka tapauksessa suojan 
köyhyyttä vastaan, sekä vaalimalla 
ympäristön kestävyyttä sekä työterveyttä ja 
-turvallisuutta. Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi myös auttaa panemaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen, 
ja edistettävä Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti kehitystavoitteen 
8 saavuttamista.

Or. it

Tarkistus 30
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisella olisi edistettävä kansallisten 
työllisyyspolitiikkojen täytäntöönpanoa, 
osallistavaa ja kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä ja ihmisarvoista työtä kaikille 
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kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille.

kansalaisille.

Or. it

Tarkistus 31
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille.

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille, ehkäisemällä 
työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia ja 
helpottamalla työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 32
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 

(5) Verkoston toimintakauden 
jatkamisen pitäisi auttaa panemaan 
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täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille.

täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka periaatteisiin 
sisältyy työllisyyden aktiivinen tukeminen. 
Sen olisi myös edistettävä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 saavuttamista 
edistämällä osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä ja ihmisarvoista 
työtä kaikille sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukaista siirtymistä vihreään 
talouteen.

Or. en

Tarkistus 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

(6) Verkoston olisi edelleen tehtävä 
entistä tiiviimpää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa niiden välisten 
synergioiden edistämiseksi, mukaan lukien 
erityisesti yhteistyö unionin virastojen 
kanssa työllisyyden, sosiaalipolitiikan, 
sukupuolten tasa-arvon ja koulutuksen 
alalla sekä työttömiä tai heikossa 
asemassa olevia ryhmiä edustavien 
järjestöjen, tasa-arvoelinten, työllisyyden, 
ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen sekä 
työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta 
voidaan edistää synergioita ja varmistaa 
tarvittaessa johdonmukainen poliittinen 
kehys.

Or. en



AM\1198085FI.docx 13/35 PE646.959v02-00

FI

Tarkistus 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi. 
Julkisten työvoimapalvelujen ja muiden 
sosiaali- ja työllisyysalan 
palveluntarjoajien välistä 
järjestelmällisempää ja rakenteellisempaa 
yhteistyötä olisi vahvistettava, jotta 
voidaan vastata paremmin työnhakijoiden 
tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 35
Anne Sander

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla sekä 
työmarkkinaosapuolten ja paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa, jotta 
edistetään synergiaa ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa sellaisen 
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johdonmukaisen poliittisen kehyksen 
varmistamiseksi, joka on mukautettu 
työmarkkinoiden tarpeisiin.

Or. fr

Tarkistus 36
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien erityisesti 
yksityiset ja muut työvoimapalvelut, mutta 
myös yhteistyö unionin virastojen kanssa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 37
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja luotava 
yhteyksiä muihin työmarkkinoiden 
sidosryhmiin, jotta voidaan edistää niiden 
välistä synergiaa, mukaan lukien 
erityisesti yhteistyö unionin virastojen 
kanssa työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla johdonmukaisen 
poliittisen kehyksen varmistamiseksi.

(6) Verkoston olisi jatkossakin 
järjestettävä yhteistyötä ja yhteyksiä 
kaikkien työmarkkinoiden sidosryhmien 
kanssa edistääkseen niiden välistä 
synergiaa ja toteutettava toimia kysynnän 
ja tarjonnan kohtaannon 
aikaansaamiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että työmarkkinat ovat mahdollisimman 
avoimet ja toimivat tehokkaammin.
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Or. it

Tarkistus 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Julkisten työvoimapalvelujen 
roolia tehokkaampien palvelujen 
takaamisessa työnhakijoille ja yrityksille 
on tuettava asianmukaisesti kansallisella 
tasolla riittävillä henkilöresursseilla ja 
taloudellisella tuella henkilöstön 
koulutukseen sekä tietoteknisiin ja 
teknisiin laitteisiin, jotka ovat 
merkityksellisiä digitalisaation, 
muuttuvien työmallien, myös kehittyvien 
alustatalouksien, sekä yhteiskunnallisen 
ja väestörakenteen kehityksen tarjoamien 
mahdollisuuksien ja haasteiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 39
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Verkostolle myönnettävä unionin 
rahoitustuki olisi asetettava saataville 
vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti.

(7) Verkostolle olisi annettava unionin 
rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 40
Mounir Satouri
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Perustetaan unionin laajuinen julkisten 
työvoimapalvelujen verkosto, jäljempänä 
’verkosto’, 31 päivään joulukuuta 2027 
saakka ulottuvaksi kaudeksi.”

”Perustetaan unionin laajuinen julkisten 
työvoimapalvelujen verkosto, jäljempänä 
’verkosto’. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto tarkastelevat verkoston 
perustamista uudelleen 10 artiklassa 
tarkoitettujen komission arviointien 
perusteella.”

Or. en

Tarkistus 41
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
ja tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja siten 
tukea”

Or. en

Tarkistus 42
Stefania Zambelli
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
ja tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla 
kansallisen työllisyyspolitiikan 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja siten 
tukea”

Or. it

Tarkistus 43
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
ja tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi ja siten tukea”

Or. hu

Tarkistus 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja 
tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanon, YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisen 
sekä nopean, oikeudenmukaisen ja 
osallistavan ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi 
ja siten tukea”

Or. it

Tarkistus 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja 
tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoa, pyritään 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden, erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteiden 1, 4, 5, 8, 
10 ja 13, saavuttamiseen sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman toteutukseen 
ja tuetaan siten”
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Or. en

Tarkistus 46
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Näin edistetään myös 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja 
tuetaan siten”

”Tämän päätöksen tavoitteena on 
kannustaa verkoston avulla jäsenvaltioita 
työllisyysalan yhteistyöhön julkisten 
työvoimapalvelujen vastuualueilla unionin 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Tämä auttaa myös 
panemaan täytäntöön Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden asiaankuuluvat 
periaatteet ja tavoitteet ja tukee siten”

Or. en

Tarkistus 47
Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a 
alakohta seuraavasti:

a) kaikkein haavoittuvimpia 
sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on 
korkea, erityisesti ikääntyneitä 
työntekijöitä sekä työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria;

”a) kaikkia haavoittuvia 
sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on 
korkea, erityisesti ikääntyneitä 
työntekijöitä ja työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevia nuoria sekä vammaisia 
henkilöitä, erityisesti naisia ja tyttöjä, 
joihin kohdistuu sukupuoleen ja 
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vammaisuuteen perustuvaa 
moninkertaista ja risteävää syrjintää;”

Or. en

Tarkistus 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a 
alakohta seuraavasti:

a) kaikkein haavoittuvimpia 
sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on 
korkea, erityisesti ikääntyneitä 
työntekijöitä sekä työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria;

”a) kaikkia haavoittuvia 
sosiaaliryhmiä, joiden työttömyysaste on 
korkea, erityisesti ikääntyneitä 
työntekijöitä ja nuoria, jotka ovat 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella, 
sekä vammaisia henkilöitä;”

Or. en

Tarkistus 49
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”a a) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoa;”
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Or. en

Tarkistus 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan b 
alakohta seuraavasti:

b) ihmisarvoista ja kestävää työtä; b) ihmisarvoista ja kestävää työtä, 
jossa taataan yksilöiden taloudellisten ja 
sosiaalisten oikeuksien täysimääräinen 
kunnioittaminen, kattava 
ympäristönsuojelu sekä työterveys ja 
-turvallisuus;

Or. it

Tarkistus 51
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan c 
alakohta seuraavasti:

c) EU:n työmarkkinoiden toiminnan 
parantamista;

”c) työmarkkinoiden toiminnan 
parantamista ja niiden osallistavuuden 
lisäämistä;”

Or. en
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Tarkistus 52
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan d 
alakohta seuraavasti:

d) osaamisvajeiden tunnistamista ja 
niiden laajuutta ja esiintymisalueita 
koskevien tietojen antamista sekä 
työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien 
tarpeiden parempaa vastaavuutta;

”d) osaamisvajeiden tunnistamista ja 
niiden laajuutta ja esiintymisalueita 
koskevien tietojen antamista sekä 
työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien 
tarpeiden parempaa vastaavuutta 
työnantajasuuntautuneen ammatillisen 
koulutuksen avulla;”

Or. en

Tarkistus 53
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 c) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan f 
alakohta seuraavasti:

f) vapaaehtoisen, 
oikeudenmukaisuuteen perustuvan 
maantieteellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden lisäämistä tiettyihin 
työmarkkinatarpeisiin vastaamiseksi;

”f) vapaaehtoisen, maantieteellisen ja 
ammatillisen liikkuvuuden lisäämistä 
yksittäistapauksissa ihmisarvoista työtä 
koskeviin tarpeisiin vastaamiseksi;”

Or. en

Tarkistus 54
Jeroen Lenaers
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”-a) julkisten työvoimapalvelujen 
välisen yhteistyön ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdon edistäminen 
sosiaalietuuksien maastaviennin alalla;”

Or. nl

Tarkistus 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohta seuraavasti:

i) pyrkimykset vähentää kaikkien 
ikäryhmien ja haavoittuvien ryhmien 
työttömyyttä;

”i) pyrkimykset vähentää kaikkien ikä- 
ja sukupuoliryhmien ja kaikkien 
haavoittuvien ryhmien työttömyyttä;”

Or. en

Tarkistus 56
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 4 artiklan 1 kohdan a 
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alakohtaan alakohta seuraavasti:
”iii a) uraneuvonta ja koulutus, 
erityisesti vihreiden työpaikkojen ja 
oikeudenmukaisen siirtymän osalta;”

Or. en

Tarkistus 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla, jotta 
helpotetaan täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamista, työllisyyspolitiikan 
yhtäpitävyyttä näiden tavoitteiden kanssa, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa, kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja nopeaa, 
oikeudenmukaista ja osallistavaa 
siirtymistä ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen;

Or. it

Tarkistus 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

”c) julkisten työvoimapalvelujen c)  julkisten työvoimapalvelujen 
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nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen unionin työllisyyspolitiikassa 
yksilöidyillä keskeisillä aloilla ottaen 
huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, kestävän kehityksen 
tavoitteet, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman sekä digitalisaation, muuttuvien 
työmallien, muun muassa nousevien 
alustatalouksien, sekä yhteiskunnallisen 
ja väestörakenteen kehityksen aiheuttamat 
mahdollisuudet ja haasteet;

Or. en

Tarkistus 59
Anne Sander

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti ja ottaen 
huomioon teknologian ja väestörakenteen 
kehityksen sekä työelämän ja tarvittavien 
taitojen kehityksen synnyttämät haasteet;

Or. fr

Tarkistus 60
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten työvoimapalvelujen c) julkisten työvoimapalvelujen 
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nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla, kun otetaan 
huomioon unionin työllisyyspolitiikka, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä 
teknologian kehitykseen, muuttuvaan 
työmaailmaan, vihreisiin työpaikkoihin, 
työttömyyden ehkäisemiseen ja 
osallistamisen parantamiseen sekä 
työnhakijoille annettavaan 
kohdennettuun tukeen liittyvät haasteet;

Or. en

Tarkistus 61
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen, virtaviivaistamisen ja 
vahvistamisen edistäminen keskeisillä 
aloilla unionin ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden sekä digitalisatioon, 
globalisaatioon ja muuttuvaan 
työmaailmaan liittyvien haasteiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 62
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla unionin 
työllisyyspolitiikan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;”

c) julkisten työvoimapalvelujen 
nykyaikaistamisen ja vahvistamisen 
edistäminen keskeisillä aloilla kansallisten 
työllisyyspolitiikkojen mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 63
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan g 
alakohta seuraavasti:

g) niiden parhaiden käytäntöjen 
määrittäminen ja jakaminen, joiden avulla 
voidaan löytää työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevat nuoret ja kehittää 
aloitteita sen varmistamiseksi, että nämä 
nuoret saavat tarvittavat taidot, jotka 
auttavat heitä pääsemään työmarkkinoille 
ja pysymään siellä.

”g) niiden parhaiden käytäntöjen 
määrittäminen ja jakaminen, joiden avulla 
voidaan integroida pitkäaikaistyöttömät ja 
vammaiset työntekijät työmarkkinoille 
sekä löytää työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevat nuoret ja tukea heitä 
sekä kehittää aloitteita sen 
varmistamiseksi, että nämä nuoret saavat 
tarvittavat taidot, jotka auttavat heitä 
pääsemään työmarkkinoille ja pysymään ja 
kehittymään siellä.”

Or. en

Tarkistus 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Päätös N:o 573/2014/EU
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan g 
alakohta seuraavasti:

g) niiden parhaiden käytäntöjen 
määrittäminen ja jakaminen, joiden 
avulla voidaan löytää työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja 
kehittää aloitteita sen varmistamiseksi, 
että nämä nuoret saavat tarvittavat taidot, 
jotka auttavat heitä pääsemään 
työmarkkinoille ja pysymään siellä.

”g) haavoittuvien ryhmien, kuten 
pitkäaikaistyöttömien, vammaisten 
työntekijöiden ja työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevien nuorten, 
tunnistaminen työmarkkinoilla sekä 
sellaisten parhaiden käytäntöjen 
edistäminen ja jakaminen, jotka koskevat 
heidän integroimistaan työmarkkinoille, 
mukaan lukien tarvittaessa aloitteet 
taitojen hankkimiseksi.”

Or. en

Tarkistus 65
Stefania Zambelli

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla 
toimivat valtiosta riippumattomat järjestöt 
sekä alue- ja paikallisviranomaiset 
ottamalla ne mukaan asiaankuuluviin 

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat, 
koulutuksen tarjoajat, 
työmarkkinaosapuolet, työttömiä henkilöitä 
edustavat järjestöt sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan 
asiaankuuluviin verkoston toimiin ja 
kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.
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verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.”

Or. it

Tarkistus 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat 
valtiosta riippumattomat järjestöt sekä 
alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne 
mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin 
ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
ETAn ulkopuolisten kolmansien maiden 
asiaankuuluvat julkiset työvoimapalvelut, 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä tarvittaessa 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan, 
sukupuolten tasa-arvon ja koulutuksen 
alalla toimivat EU:n virastot, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, tasa-arvoelimet, 
työllisyysalalla ja ihmisoikeuksien ja 
oikeudenmukaisen siirtymän alalla 
toimivat valtiosta riippumattomat järjestöt 
sekä alue- ja paikallisviranomaiset 
ottamalla ne mukaan asiaankuuluviin 
verkoston toimiin ja kokouksiin ja 
vaihtamalla tietoja.

Or. en

Perustelu

Syrjinnästä raportoidaan laajalti työvoimapalvelujen tarjoamisen alalla, joten yhteistyö tasa-
arvoelinten ja/tai riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa auttaisi saamaan 
vastuulliset tietoisiksi näistä kysymyksistä ja varmistamaan syrjimättömyyden.
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Tarkistus 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat 
valtiosta riippumattomat järjestöt sekä 
alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne 
mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin 
ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
työmarkkinaosapuolet ja tarvittaessa 
EU:n/ETAn ulkopuolisten maiden 
asiaankuuluvat julkiset työvoimapalvelut, 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla toimivat EU:n virastot, 
työmarkkinaosapuolet, työttömiä henkilöitä 
tai haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, 
työllisyysalalla toimivat valtiosta 
riippumattomat järjestöt sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan 
asiaankuuluviin verkoston toimiin ja 
kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.

Or. en

Tarkistus 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö
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Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat 
valtiosta riippumattomat järjestöt sekä 
alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne 
mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin 
ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoima- ja sosiaalipalvelujen 
tarjoajat ja tarvittaessa työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja koulutuksen alalla 
toimivat EU:n virastot, 
työmarkkinaosapuolet, työttömiä henkilöitä 
tai haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, 
ammatillisen koulutuksen organisaatiot, 
työllisyysalalla toimivat valtiosta 
riippumattomat järjestöt sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan 
asiaankuuluviin verkoston toimiin ja 
kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.

Or. en

Tarkistus 69
Sara Skyttedal

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat 
valtiosta riippumattomat järjestöt sekä 
alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne 
mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin 
ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, erityisesti yksityiset 
ja muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työttömiä henkilöitä tai 
haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, 
työllisyysalalla toimivat valtiosta 
riippumattomat järjestöt sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan 
asiaankuuluviin verkoston toimiin ja 
kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.

Or. en
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Tarkistus 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Yhteistyö Yhteistyö

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
tarvittaessa työllisyyden, sosiaalipolitiikan 
ja koulutuksen alalla toimivat EU:n 
virastot, työmarkkinaosapuolet, työttömiä 
henkilöitä tai haavoittuvia ryhmiä 
edustavat järjestöt, työllisyysalalla toimivat 
valtiosta riippumattomat järjestöt sekä 
alue- ja paikallisviranomaiset ottamalla ne 
mukaan asiaankuuluviin verkoston toimiin 
ja kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.”

Verkosto kehittää yhteistyötä 
asiaankuuluvien työmarkkinoiden 
sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina 
muut työvoimapalvelujen tarjoajat ja 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan ja 
koulutuksen alalla toimivat EU:n virastot, 
työmarkkinaosapuolet, työttömiä henkilöitä 
tai haavoittuvia ryhmiä edustavat järjestöt, 
työllisyysalalla toimivat valtiosta 
riippumattomat järjestöt sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ottamalla ne mukaan 
asiaankuuluviin verkoston toimiin ja 
kokouksiin ja vaihtamalla tietoja.

Or. en

Tarkistus 71
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla

”Rahoitustuki ”Rahoitustuki

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat kokonaismäärärahat asetetaan 
saataville seuraavan monivuotisen 

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat kokonaismäärärahat asetetaan 
saataville asianmukaisella tavalla. Sen 
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rahoituskehyksen 2021–2027 mukaisesti, 
ja sen vuotuiset määrärahat hyväksyvät 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
rahoituskehyksen rajoissa.”

vuotuiset määrärahat hyväksyvät Euroopan 
parlamentti ja neuvosto rahoituskehyksen 
rajoissa.

Or. en

Tarkistus 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla

”Rahoitustuki ”Rahoitustuki

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat kokonaismäärärahat asetetaan 
saataville seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 mukaisesti, 
ja sen vuotuiset määrärahat hyväksyvät 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
rahoituskehyksen rajoissa.”

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavat määrärahat asetetaan saataville 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
2021–2027 mukaisesti, ja sen vuotuiset 
määrärahat hyväksyvät Euroopan 
parlamentti ja neuvosto.”

Or. en

Tarkistus 73
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka 8 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.”

”Siirretään komissiolle 8 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.”
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Or. en

Tarkistus 74
Mounir Satouri

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla 10 artikla

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

Komissio esittää viimeistään syyskuussa 
2026 Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle arvioinnin tämän 
päätöksen soveltamisesta.”

Seitsemän vuoden kuluttua tämän 
päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen 
seitsemän vuoden välein komissio esittää 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle arvioinnin tämän 
päätöksen soveltamisesta.”

Or. en

Tarkistus 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Päätös N:o 573/2014/EU
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla 10 artikla

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

Komissio esittää viimeistään syyskuussa 
2026 Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle arvioinnin tämän 
päätöksen soveltamisesta.”

Komissio esittää viimeistään syyskuussa 
2026 Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle arvioinnin tämän 
päätöksen soveltamisesta. Kertomuksessa 
on muun muassa arvioitava, missä 
määrin verkosto on edistänyt 3 artiklassa 



AM\1198085FI.docx 35/35 PE646.959v02-00

FI

vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista 
ja onko se hyödyttänyt kaikkia 
henkilöryhmiä, myös epäedullisessa 
asemassa olevia.

Or. en


