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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

- ottaa huomioon Berliinissä 18.–20. tammikuuta 2007 pidetyn ”hyvää työtä” ja 
Euroopan sosiaalimallia käsitelleen EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministerien 
epävirallisen kokouksen päätelmät,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 viite

- ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden 
tasalle” (KOM(2006)0708) ja parlamentin 11. heinäkuuta 2007 antaman 
samanaiheisen päätöslauselman1,

Or. en

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0339.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 viite

- ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden 
tasalle” (KOM(2006)0708) ja parlamentin 11. heinäkuuta 2007 antaman 
samanaiheisen päätöslauselman1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

- ottaa huomioon työlainsäädännön uudistamisesta 2000-luvun haasteita vastaavaksi
11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
(2007/2023(INI)),

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

- ottaa huomioon sosiaalisen suojelun tavoitteiden ja politiikkojen lähentämisestä 27.
heinäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen (92/442/ETY) sekä sosiaalisen 
suojelun järjestelmien riittävää toimeentuloa ja sosiaaliapua koskevista yhteisistä 
arviointiperusteista 24. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 
92/441/ETY,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 viite

- ottaa huomioon yhdistymisvapautta ja järjestäytymisoikeutta koskevan ILO:n 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0339.
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yleissopimuksen C87 (1948) ja kollektiivisen neuvottelutoiminnan oikeutta koskevan 
ILO:n yleissopimuksen C98 (1949) (poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 7
Citation 9 a (new)

- ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 8
Johdanto-osan 10 viite

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 9
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

- ottaa huomioon pk-yrityksiä koskevan peruskirjan,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 10
Johdanto-osan 15 viite

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 11
Johdanto-osan 18 viite

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 12
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

- ottaa huomioon tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4. marraskuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 13
Johdanto-osan 28 a viite (uusi)

- ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 pidetyn äänestyksen (A6-0068/2007) 
ihmisarvoista työtä kaikille koskevasta mietinnöstä,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
Johdanto-osan 28 b viite (uusi)

- ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto),

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 15
Johdanto-osan 29 viite

- ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Ihmisarvoista työtä kaikille:
yhteisön osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen 
täytäntöönpanoon” (KOM(2006)0249) ja aiheesta ”Ihmisarvoista työtä kaikille” 23.
toukokuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman
(2006/2240(INI)),

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 16
Johdanto-osan 38 a viite (uusi)

- ottaa huomioon joustoturvaa käsittelevän eurooppalaisen asiantuntijaryhmän 
kesäkuussa 2007 antaman raportin joustoturvan mahdollisuuksista ja esteiden 
muuttamisesta astinkiviksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 17
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että EU on (poistetaan) yhteisö, jolla on yhteisiä arvoja, minkä takia 
työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä arvoja, ja 
että Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi säilyttävä 
voimassa; katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille ja työnantajille 
oikeudellista varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai työehtosopimusten tai 
molempien välityksellä ja että työlainsäädännöllä säännellään vallan jakautumista 
työntekijöiden ja työnantajien välillä ja että työlainsäädännön muutokset onnistuvat 
paremmin, jos työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi; ottaa huomioon, että 
turvallisuus riippuu myös työsuhdeturvaa ja työntekijöiden suojelua koskevan 
lainsäädännön korkeasta tasosta,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 18
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että EU on vapaakauppa-alue ja yhteisö, jolla on yhteisiä arvoja, minkä takia 
työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä arvoja, ja 
että Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi säilyttävä 
voimassa; katsoo, että ihannetapauksessa työlainsäädännön pitäisi olla tulosta 
kaikkien työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta ja heijastaa hyvää 
tasapainoa toisaalta työnantajien ja työntekijöiden etujen välillä, toisaalta 
joustavuuden ja turvan välillä; katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille 
ja työnantajille oikeudellista varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai 
työehtosopimusten tai molempien välityksellä (poistetaan) ja että työlainsäädännön 
muutokset onnistuvat paremmin, jos työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi; ottaa 
huomioon, että turvallisuus riippuu myös siitä, miten helppoa on löytää uusi 
työpaikka,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 19
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että EU on taloudellinen ja poliittinen yhteisö mutta myös arvoyhteisö, minkä 
takia työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä 
arvoja, ja että Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi 
säilyttävä voimassa; katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille ja 
työnantajille oikeudellista varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai 
työehtosopimusten tai molempien välityksellä ja että työlainsäädännöllä säännellään 
vallan jakautumista työntekijöiden ja työnantajien välillä ja että työlainsäädännön 
muutokset onnistuvat paremmin, mitä turvatummaksi työntekijät tuntevat itsensä 
vakavilta tulojen menetyksiltä; ottaa huomioon, että turvallisuus riippuu myös siitä, 
miten helppoa on löytää uusi työpaikka,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 20
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että EU on arvoyhteisö, joka pyrkii saavuttamaan yhtenäismarkkinat sekä 
talous- ja rahaliiton ja joka on asettanut tavoitteekseen muokata jäsenvaltioiden ja 
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kansojen väliset suhteet yhtenäisiksi ja yhteisvastuullisiksi, minkä takia 
työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä arvoja, ja 
että Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi säilyttävä 
voimassa; katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille ja työnantajille 
oikeudellista varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai työehtosopimusten tai 
molempien välityksellä ja että työlainsäädännöllä säännellään vallan jakautumista 
työntekijöiden ja työnantajien välillä ja että työlainsäädännön muutokset onnistuvat 
paremmin, jos työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi; ottaa huomioon, että 
turvallisuus riippuu myös siitä, missä määrin on mahdollista löytää uusi työpaikka 
ilman köyhyyden riskiä ja elää ihmisarvoisella työllä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 21
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että EU on vapaakauppa-alue ja yhteisö, jolla on yhteisiä arvoja, minkä takia 
työlainsäädännön ja työmarkkinoiden uudistusten olisi heijastettava kyseisiä arvoja, ja 
että Euroopassa kehittyneiden työlainsäädännön perusperiaatteiden olisi säilyttävä 
voimassa sekä muodostettava olennainen viitekehys EU:n jäsenvaltioiden 
työlainsäädännölle; katsoo, että työlainsäädännöllä annetaan työntekijöille ja 
työnantajille oikeudellista varmuutta ja suojelua joko lainsäädännön tai 
työehtosopimusten tai molempien välityksellä; katsoo, että työlainsäädännön
tavoitteena on tasapainottaa työntekijöiden ja työnantajien välistä vallanjakoa 
kyseisessä suhteessa heikomman osapuolen suojelemiseksi; katsoo, että on tarpeen
lisätä sekä työntekijöiden että yritysten turvaa erityisesti pk-yritysten tapauksessa;
ottaa huomioon, että turvallisuus riippuu myös siitä, miten helppoa on löytää uusi 
työpaikka; ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen kilpailu ja teknologisen 
kehityksen kiihtyminen pakottavat yritykset yhä nopeampaan mukautumiseen;

Or. xm

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 22
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

A a. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto velvoitti vuonna 1992 jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että jokaisella on riittävästi resursseja ihmisarvoiseen elämään,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 23
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että asianmukainen suoja epäoikeudenmukaista irtisanomista vastaan on 
työntekijöiden olennainen oikeus, ja korkealla työsuhdeturvalla vähennetään 
osaltaan työttömyyteen käytettävää aikaa, koska ennakkoilmoittaminen toimii 
ennakkovaroitusjärjestelmänä ja tarjoaa työntekijöille ja yrityksille mahdollisuuden 
välttää innovaatiosta tai tuotannon tai työorganisaation muuttamisesta johtuvia 
vähentämisiä tai käynnistää työntekijöiden uudelleenkoulutusohjelmat varhaisessa 
vaiheessa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 24
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että joustoturvaa olisi pidettävä osatekijänä vahvassa eurooppalaisessa 
sosiaalimallissa, jolla edistetään kilpailukykyisiä ja mukautuvia yrityksiä ja 
työvoimaa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 25
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että joustoturva olisi tulkittava tarpeena mukauttamiseen ja se muodostaa 
perustan vahvalle eurooppalaiselle sosiaalimallille, jolla edistetään kilpailukykyisiä 
ja mukautuvia yrityksiä ja työvoimaa; katsoo, että termi ”joustoturva” aiheuttaa 
suurta epävarmuutta eurooppalaisissa työntekijöissä, jotka pelkäävät työllisyyden 
epävarmuuden lisääntymistä, ja että kyseinen termi ja sen kattamat vankat 
periaatteet olisi määriteltävä hyvin täsmällisesti;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 26
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Ba. katsoo, eurooppalaisista 16 prosenttia on vaarassa ajautua köyhyyteen ja että 
10 prosenttia elää työttömyydestä kärsivässä kotitaloudessa, ja näin ollen on tärkeää 
toteuttaa kaikki joustoturvan uudistukset haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä 
koskevan yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin perusteella, ja kaikissa 
uudistuksissa on pyrittävä lisäämään sosiaalista osallisuutta ja olla vaarantamatta 
uusia ryhmiä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 27
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että työttömyyttä EU:ssa ei aiheuta työntekijöiden suojelua koskeva 
lainsäädäntö vaan se, että uusia työpaikkoja ei luoda; katsoo näin ollen, että 
makrotaloudelliseen politiikkaan on tehtävä muutos, jolla tuetaan investointeja 
kestävään kehitykseen, kestävään infrastruktuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen tai 
elinikäiseen oppimiseen, jotka loisivat täystyöllisyyteen suunnatut, oikeuden 
laadukkaaseen työhön ja sosiaalisiin oikeuksiin sisältävät dynaamiset työmarkkinat,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 28
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että työttömyys EU:ssa ei ole suorassa yhteydessä työntekijöiden suojelua 
koskevaan lainsäädäntöön vaan uusien työpaikkojen rajalliseen luomiseen, joka 
riippuu dynaamisista, innovatiivisista ja kilpailukykyisistä yrityksistä ja 
investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen tai elinikäiseen oppimiseen, jotka voivat 
myös osaltaan edistää dynaamisia työmarkkinoita,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 29
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että vaikka liian rajoittava lainsäädäntö ei suoraan aiheuta työttömyyttä 
EU:ssa, se voi rajoittaa työpaikkojen luomista, joka riippuu muun muassa 
dynaamisista, innovatiivisista ja kilpailukykyisistä yrityksistä ja investoinneista
tutkimukseen ja kehitykseen tai elinikäiseen oppimiseen (poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 30
Johdanto-osan C kappale

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 31
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että työttömyys perustuu EU:ssa kahteen tekijään: toisaalta rajoittavaan 
työntekijöiden suojelua koskevaan lainsäädäntöön ja toisaalta siihen, että uusia 
työpaikkoja ei luoda investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen tai elinikäiseen 
oppimiseen, jotka loisivat dynaamiset työmarkkinat,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 32
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo OECD:n ja muiden tekemän viimeaikaisen tutkimuksen osoittavan, että 
työsuhdeturvan ja työntekijöiden suojelun korkealla tasolla ei ole kielteisiä 
vaikutuksia työllisyyden kasvuun ja että työmarkkinoiden joustavuus tai
joustamattomuus sinänsä ei selitä menestymistä tai epäonnistumista 
joukkotyöttömyyden vähentämisessä,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 33
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että Skandinavian maiden joustoturvamalli osoittaa 
yksiselitteisesti, että irtisanomissuojan ja työllisyysnormien korkea taso voidaan 
hyvin yhdistää korkeaan työllisyyteen ja että OECD:n uusimpien tutkimusten ja 
muiden tutkimusten mukaan ei ole mitään todisteita väitteelle, jonka mukaan 
irtisanomissuojan purkaminen ja työllisyysnormien heikentäminen johtaisi 
korkeampaan työllisyyteen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 34
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Da. ottaa huomioon, että Saksassa kaudella 1994–2004 toteutettuihin uudistuksiin liittyi 
työttömyyden lisääntyminen, ja vastakohtana tällä kehitykselle Espanjassa 
työttömyys väheni huomattavasti saman ajan kuluessa ilman, että sääntelyä olisi 
poistettu sen tiukasti säännellyiltä työmarkkinoilta; katsoo näin ollen, että 
joustavuuden lisäämistä työmarkkinoilla ei voi pitää mallina työpaikkojen 
luomiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 35
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että viimeaikaisen tutkimuksen mukaan joustavuuden lisääntyminen 
vaikuttaa yleisesti työntekijöiden asemaa heikentävästi, koska heidät palkataan 
useammin määräaikaisiksi eikä vakituisiksi ja he joutuvat useammin vastoin 
tahtoaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi; ottaa huomioon, että OECD:n tietoihin 
perustuvat uudet tilastotiedot osoittavat, että joustavuuden lisääntyessä työllisyyden 
epävarmuus lisääntyy ja että työsuhteiden joustavuuden lisäämisellä on suurimmat 
kielteiset vaikutukset ”työllistettävyyteen” (työntekijöiden taitojen ja pätevyyden 
lisäämiseen),

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 36
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että joustoturvan tavoitteena on antaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuus 
sopeutua muutokseen ja lisätä liikkuvuutta EU:n työmarkkinoilla, mikä on 
yhdistettävä politiikkaan vakaiden ja kestävien työpaikkojen ja tulojen luomiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 37
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että joustoturvan tavoitteena on laajentaa töiden tarjontaa työmarkkinoilla
antaa samalla yksilöille mahdollisuus sopeutua muutokseen ja lisätä liikkuvuutta 
EU:n työmarkkinoilla sekä taata samalla kestävien (poistetaan) tulojen luominen,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 38
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että joustoturvan tavoitteena on antaa yksilöille mahdollisuus sopeutua 
muutokseen säilyttäen asianmukainen turva ja lisätä liikkuvuutta EU:n 
työmarkkinoilla, mistä seuraa kestävien työpaikkojen ja tulojen luominen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 39
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että yksi joustoturvan tavoitteista on antaa yksilöille mahdollisuus sopeutua 
muutokseen ja lisätä liikkuvuutta EU:n työmarkkinoilla, mistä seuraa kestävien 
työpaikkojen ja tulojen luominen,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 40
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että joustoturvan käsitteellä olisi pyrittävä saattamaan kaikki ihmiset 
asemaan, jossa voidaan vastata teollisuuden muutosten asettamiin haasteisiin,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 41
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. katsoo, että liikkuvat työntekijät ovat edelleen vaarassa menettää sosiaaliturvansa,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 42
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että tasaveroisen kilpailun mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on edistettävä 
työlainsäädäntönsä yhdenmukaistamista erityisesti niillä aloilla, joilla EU:lla on 
toimivalta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 43
Johdanto-osan F kappale

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 44
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että tasaveroisen kilpailun mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on 
yhdenmukaistettava työlainsäädäntönsä vähimmäistasolle, mutta tässä yhteydessä on 
otettava huomioon jäsenvaltioiden periaatteellinen toimivalta ja yhteisö saa toimia 
vain siinä määrin, kuin sille määrätään toimivaltaa Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 45
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että epäreilun kilpailun välttämiseksi sisämarkkinoilla jäsenvaltioiden on 
varmistettava tietyn yhteisten normien tason noudattaminen työlainsäädännössään 
varmistaen samalla, että tämä ei estä jäsenvaltioita ottamasta halutessaan käyttöön 
tai säilyttämästä korkeampia normeja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 46
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että joustavuuden lisääntymisestä johtuva epätyypillisten työllisyysmuotojen 
lisääntyminen poistaa yhä suuremmalta määrältä työntekijöitä oikeuden sosiaalisiin 
etuuksiin, koska oikeus niiden saamiseen riippuu työntekijän sosiaalisesta 
asemasta; katsoo, että joustavuuden lisääntyminen myös vaarantaa 
sosiaaliturvajärjestelmien taloudellisen kestävyyden;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 47
Johdanto-osan F kappale

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 48
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että tasaveroisen kilpailun mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi sovittava 
työlainsäädäntönsä yhteisestä vähimmäistasosta erityisesti niillä aloilla, joilla EU:lla 
on toimivalta,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 49
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Fa. katsoo Dublin-säätiön työoloja koskevien lukuisten tarkistusten osoittavan, että 
joustaviin työaikatauluihin liittyy myös epäsäännöllisten ja ennakoimattomien 
työaikojen lisääntyminen, mikä johtaa jatkuvien tavanomaisten työperäisten 
terveysongelmien lisäksi uusiin terveysongelmiin, jotka syntyvät lyhytaikaisiin 
markkinoiden heilahteluihin vastaamiseksi toteutettavasta uudesta työn 
järjestämisestä; katsoo viimeaikaisten tutkimustulosten myös osoittavan, että 
Euroopan joustavimmat työaikataulut eivät mahdollista työntekijöille parempaa työ-
ja yksityiselämän yhteensovittamista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 50
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Fa. katsoo, että joustoturvan kestävässä lähestymistavassa oikeudet pitäisi nähdä pitkän 
aikavälin laajemmassa yhteydessä, ja että tarvitaan tiettyjä uudistuksia kansallisiin 
työmarkkinoihin ja työllisyys- sekä sosiaaliturvajärjestelmiin; katsoo, että on 
tärkeää pohtia kaikkia sosiaalista suojelua koskevia oikeuksia, mukaan lukien 
ensimmäisen pilarin järjestelmien lisäksi myös toisen pilarin järjestelmät eli 
ammatilliset järjestelmät,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 51
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Fb. katsoo, että haavoittuvaisimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat erityistä 
huomiota, jotta he eivät vajoaisi työssä käyvien köyhyyteen ja että työntekijöiden 
varustaminen muutoksen käsittelemiseksi on olennainen tekijä joustoturvan 
muuttamiseksi toimivaksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 52
Johdanto-osan G kappale

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 53
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon, että joustoturva tarkoittaa tasapainoa työnantajien, työntekijöiden, 
työnhakijoiden ja julkisten viranomaisten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä ja 
edellyttää julkisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten välillä luottamuksen ja 
vuoropuhelun ilmapiiriä, jossa kaikki ovat valmiita ottamaan vastuuta muutoksesta ja 
tuottamaan tasapainoisia poliittisia kokonaisuuksia, joilla tuetaan erityisesti prosessia 
parempien työpaikkojen luomiseksi kaikille, sukupuolten tasa-arvon varmistamista 
ja sellaisten syrjivien käytäntöjen torjumista, jotka koskevat erityisesti heikossa 
asemassa olevia työntekijöiden ryhmiä kuten naisia, maahanmuuttajia, nuoria ja 
vanhoja työntekijöitä ja vammaisia henkilöitä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 54
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon, että naiset ovat epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla ja että he 
ovat yliedustettuina osa-aikaisissa työsuhteissa sekä uusissa, usein epävarmoissa 
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työjärjestelyissä ja kohtaavat esteitä tavoitellessaan täysimääräisiä sosiaalisia 
oikeuksia, sosiaalista suojelua ja etuja,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 55
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon, että joustoturva tarkoittaa tasapainoa työnantajien, työntekijöiden, 
työnhakijoiden ja julkisten viranomaisten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä ja 
edellyttää kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, julkisten viranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten välillä luottamuksen, avoimuuden ja vuoropuhelun ilmapiiriä, 
jossa kaikki ovat valmiita ottamaan vastuuta muutoksesta ja tuottamaan tasapainoisia, 
kestäviä poliittisia kokonaisuuksia, jotka koskevat erityisesti heikossa asemassa olevia 
ryhmiä kuten naisia, maahanmuuttajia, nuoria ja vanhoja työntekijöitä ja vammaisia 
henkilöitä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 56
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Ga. katsoo, että pk-yritysten ja niiden työntekijöiden erityiset haasteet on otettava tässä 
yhteydessä huomioon,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard LehideuxTarkistus 57
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

G a. katsoo, että itsenäinen ammatinharjoittaminen on yksi Euroopan 
yritysjärjestelyiden pääpiirteistä, että se luo taloudellista dynamiikkaa ja 
yrittäjähenkeä ja että se voi osaltaan vaikuttaa täysimääräisesti komission 
määrittämiin joustoturvan toteutustapoihin,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 58
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
antamalla kaikille työntekijöille samat oikeudet, poistamalla asteittain kaikki 
epävarman työllisyyden muodot ja investoimalla työpaikkojen luomiseen ja 
elinikäiseen oppimiseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 59
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
edistämällä työpaikkojen syntymistä ja tarjoamalla kaikille työntekijöille keskeiset
oikeudet ja mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 60
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
(poistetaan) investoimalla työpaikkojen luomiseen ja elinikäiseen oppimiseen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 61
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
poistamalla tiettyihin työntekijäryhmiin kohdistuvat räikeästi eriarvoiset oikeudet ja 
investoimalla työpaikkojen luomiseen ja elinikäiseen oppimiseen,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 62
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
suojelemalla työntekijöiden oikeuksia ja investoimalla työpaikkojen luomiseen ja 
elinikäiseen oppimiseen,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 63
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että suuri työttömyys ja työmarkkinoiden segmentoituminen on ratkaistava 
yksinkertaisella, avoimella ja arvioitavissa olevalla työlainsäädännöllä, tehokkaalla 
työmarkkinapolitiikalla niin sisä- kuin ulkosuhteissakin, kestävästi rahoitettavilla 
sosiaaliturvajärjestelmillä sekä uudenaikaisilla ja elinikäisillä 
jatkokoulutusmuodoilla,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 64
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

H a. ottaa huomioon, että osa-aikatyö, pieni palkka ja määräaikaiset työsuhteet – työssä 
käyvien köyhyyden suurimmat riskit – ovat tyypillisiä erityisesti naisten työsuhteille,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 65
Johdanto-osan I kappale

I. katsoo, että komission tiedonannossa aiheesta ”Päämääränä yhteiset 
joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” 
(KOM(2007)0359) ei tarjota asianmukaisia ehdotuksia vuonna 2008 tehtävän 
Euroopan työllisyysstrategian ja kasvua ja työllisyyttä koskevien yhdennettyjen 
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suuntaviivojen tarkistamisen tehostamiseksi; katsoo, että työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden ministerien epävirallisessa kokouksessa edistetty ”hyvän työn” 
toimintaohjelma saattaisi olla asianmukaisempi viiteasiakirja Lissabonin strategian 
uudistamiseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 66
Johdanto-osan I kappale

I. katsoo, että komission tiedonantoa aiheesta ”Päämääränä yhteiset 
joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” 
(KOM(2007)0359) on parannettava, ja sen on oltava ensimmäinen askel kohti 
entistä tasapainoisempaa keskustelua joustoturvasta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 67
Johdanto-osan I kappale

I. katsoo, että komission tiedonannossa aiheesta ”Päämääränä yhteiset 
joustoturvaperiaatteet: uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” 
(KOM(2007)0359) häivytetään tärkeitä aiheita, kuten köyhyyden torjunta, ja 
joustoturva esitetään ainoana mahdollisena uutena yleislääkkeenä ottamatta 
huomioon muita lähestymistapoja, jotka voisivat parantaa elin- ja työehtoja,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 68
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Ia. ottaa huomioon, että työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministerien edistämällä ”hyvän 
työn” käsitteellä tarkoitetaan työntekijöiden oikeuksia ja osallistumista, 
oikeudenmukaisia palkkoja, työterveyden ja -turvallisuuden suojelua sekä 
perhemyönteistä työn järjestämistä; katsoo, että hyvät ja oikeudenmukaiset työolot 
ja asianmukainen sosiaalinen suojelu ovat välttämättömiä, jotta Euroopan unionin 
kansalaiset hyväksyisivät unionin,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 69
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Ia. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalirahastolla on olennainen asema sosiaalisen 
vuoropuhelun ja aktiivisen työmarkkinapolitiikan edistämisessä, jotta varmistetaan 
enemmän ja parempia työpaikkoja sisältävä vahva eurooppalainen sosiaalimalli;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 70
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa aiheesta ”Päämääränä yhteiset 
joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” 
(KOM(2007)0359) ei enää kritiikittömästi lainata ajankohtaisiin tosiasioihin 
mukautettua OECD:n määritelmää joustoturvasta; ottaa huomioon, että 
käytettävissä on kattavampia määritelmiä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 71
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Ib. ottaa huomioon OECD:n hiljattain esittämän toteamuksen, jonka mukaan 
työntekijöiden suojelua koskevalla lainsäädännöllä ei ole huomattavaa merkitystä 
työllisyysasteeseen kokonaisuudessaan ja työttömyysetujen korkea korvausaste 
vaikuttaa tuottavuutta edistävästi; ottaa lisäksi huomioon, että ILO on osoittanut 
virassa pysymisen ja tuottavuuden välillä vallitsevan myönteisen suhteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 72
1 kohta

1. torjuu komission joustoturvaa koskevan lähestymistavan täysin epätasapainoisena, 
koska joustavuuden vastineeksi ei edes lisätä sosiaaliturvaa; huomauttaa, että 
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komissio edistää ainoastaan työturvasääntelyn purkamista ja joustavampia 
työsopimuksia keskeisenä tavoitteenaan eikä ehdota tosiasiallisia toimia epävarman 
työllisyyden torjumiseksi, vaikka se samanaikaisesti pitää kiinni työntekijöiden ja 
työttömien sosiaaliturvaa ja oikeuksia vähentävästä politiikasta (vähemmän 
”anteliaat” työttömyys- ja sosiaaliedut ”työttömien aktivoimiseksi, ”oikeuksien ja 
velvoitteiden tasapaino” oikeuksien vähentämiseksi ja velvoitteiden 
vahvistamiseksi);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 73
1 kohta

1. tunnustaa, että menestyäkseen 2000-luvulla EU tarvitsee ihmisiä, joilla on 
mahdollisuus tarttua nopeasti tilaisuuksiin nopeasti muuttuvassa maailmassa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 74
1 kohta

1. tunnustaa, että menestyäkseen 2000-luvulla EU tarvitsee hyvin koulutettua työvoimaa 
ja yrityksiä, jotka tarttuvat äkkiä nopeasti muuttuviin mahdollisuuksiin 
tuottavuuden lisäämiseksi ja innovaation tehostamiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 75
1 a kohta (uusi)

1a. huomauttaa, että joustoturvaa koskevassa komission kannassa korostetaan 
jakamiseen perustuvan yhteisvastuun päättymistä ja taloudellisia tavoitteita 
sosiaalisten tavoitteiden sijaan; korostaa, että komission lähestymistapa tarkoittaa 
turvan käsitteen uudelleenmuotoilua siten, että riskeiltä suojaaminen korvataan 
valmiudella ”mukautua muutokseen”; huomauttaa, että suuremman joustavuuden 
hyväksymisen vastineeksi komissio lupaa työntekijöille ainoastaan parempaa 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen saatavuutta ehdottamatta lainkaan 
työnantajille velvoitetta rahoittaa enemmän toimia oikeuksien luomiseksi 
työntekijöille ja työttömille; huomauttaa, että mahdollisuus ”oppimiseen” ja 
koulutukseen eivät itsessään tarjoa näkymiä työttömyyden voittamiseksi, eikä 
kyseisellä lähestymistavalla myöskään tarjota työntekijöille täytäntöönpanokelpoisia 
takuita työllisyydestä tai tulojen turvaamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 76
1 a kohta (uusi)

1a. tukee voimakkaasti johtopäätöstä, jonka mukaan joustavuus voi olla sekä 
työntekijän että työnantajan edun mukaista, ja että tämä voidaan saavuttaa 
lisäämällä sopimusten moninaisuutta ja/tai joustavuutta pysyvissä sopimuksissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgios Toussas

Tarkistus 77
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että komission tiedonannon ”Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet:
Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla” (KOM(2007)0359) 
tärkeimpänä vaikuttimena on vahvistaa ja standardoida työntekijöille vihamieliset 
muutokset, joita EU:ssa ja jäsenvaltioissa on viime vuosina otettu käyttöön ja joilla 
pyritään aliarvioimaan työvoimaa ja sosiaalisia oikeuksia ja lisäämään 
monopolististen yritysryhmien voittoja; katsoo, että komission tiedonannolla 
poistetaan rajoitukset työntekijöiden irtisanomisesta, heikennetään vakituista 
kokopäivätyötä koskevia työehtosopimuksia ja työehtosopimusneuvotteluja, 
laajennetaan työsopimusten joustavia muotoja, lakkautetaan sosiaalivakuutukset ja 
huononnetaan työntekijöiden vakuutus- ja eläke-ehtoja; siksi parlamentti torjuu 
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lähestymistavan, suuntaviivat ja tavoitteet, joita komission tiedonannolla 
kokonaisuutenaan pyritään edistämään;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 78
2 kohta

2. korostaa, että nykyiseen Euroopan työllisyysstrategian sisältyvä poliittinen 
lähestymistapa, jonka mukaan työ on saatava kannattavaksi, samoin kuin kasvu- ja 
työllisyysstrategia, ovat ristiriidassa joustoturvan käsitteen kanssa, koska siihen 
sisältyy turvan väheneminen, kun taas joustoturvan mukaan sitä olisi lisättävä;
huomauttaa tässä suhteessa, että joustoturvaa koskevassa komission näkemyksessä 
Euroopan työllisyysstrategiaan sisältyvät harvat laadulliset tavoitteet korvataan ja 
Euroopan työllisyyspolitiikkaa rajoitetaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 79
2 kohta

2. korostaa (poistetaan), että tarvittaessa joustoturva voi olla seuraukset huolellisesti 
huomioon ottaen yksi poliittisista strategioista työmarkkinoiden uudistamiseksi ja 
sellaisena sen on oltava kattava ja sisällettävä kaikki olemassa olevat työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan näkökohdat jäsenvaltioissa, alueilla ja EU:ssa; korostaa, että 
joustoturva on menetelmä, joka voi vain täydentää oikeudellisia välineitä; korostaa, 
että joustoturva edellyttää yhteiskunnallisia puitteita, joiden avulla ihmiset voivat 
luottaa siihen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 80
2 kohta

2. korostaa kuitenkin, että joustoturva on käsite, jolla saattaa olla keskeinen sija 
poliittisessa ja taloudellisessa strategiassa työmarkkinoiden uudistamiseksi ja 
sellaisena sen on oltava kattava ja sisällettävä kaikki olemassa olevat työllisyys- ja 
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sosiaalipolitiikan näkökohdat jäsenvaltioissa ja EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 81
2 kohta

2. korostaa kuitenkin, että joustoturva on poliittinen strategia työmarkkinoiden 
uudistamiseksi (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 82
2 kohta

2. korostaa kuitenkin, että joustoturva on strateginen visio kehitysnäkymistä Euroopan 
unionin työmarkkinoilla, joiden erityispiirteisiin kuuluu tarjota kansalaisille 
enemmän turvallisuutta ja paremmat mahdollisuudet monipuolistamalla tarjontaa 
ja nykyaikaistamalla työoikeutta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 83
2 a kohta (uusi)

2a. tunnustaa, että EU:n joustoturvan käsitteen yksityiskohtaisessa kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa on kansallisen tason vaihtelua riippuen kunkin jäsenvaltion 
kansallisesta työmarkkinatilanteesta sekä kulttuurisista olosuhteista ja 
mieltymyksistä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 84
2 a kohta (uusi)

2 a. tietää, että kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien muutosten ja työlainsäädännön 
sekä siitä aiheutuvan kustannustekijän takia joustoturvaa koskeva suunnitelma 
voidaan toteuttaa vain pitkällä aikavälillä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 85
2 b kohta (uusi)

2b. katsoo kuitenkin, että on sekä mahdollista että suotavaa ilmaista tämä käsite useina 
johtavina periaatteina EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 86
2 b kohta (uusi)

2 b. pitää komission joustoturvavaihtoehtoja liian yksipuolisina, sillä niissä ei oteta 
huomioon toimien kustannustekijää; vaatii siksi komissiolta 
kustannushyötyanalyysiä näistä vaihtoehdoista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 87
3 kohta

3. korostaa, että joustoturvaa koskevassa EU:n strategiassa olisi tarkasteltava lähemmin 
empiiristä aineistoa, joka on syntynyt tähänastisesta joustoturvauudistuksen 
toteuttamisesta jäsenvaltioissa; huomauttaa, että joustoturvan uudistukset 
perustuivat ajatukseen, että tyypillisillä työsopimuksella palkattujen työntekijöiden 
suojan vähentäminen ja vastaavasti epätyypillisillä työsopimuksilla palkattujen 
työntekijöiden suojan kohtuullinen parantaminen johtaisi epävarman työllisyyden 
vähenemisen myötä tilanteeseen, jossa kaikki voittavat, mutta tämä ei ole toteutunut 
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vielä edes ”mallimaissa” Tanskassa ja Alankomaissa; huomauttaa, että suhteellisen 
harvat joustavuuden turvin palkatut työntekijät ovat hyötyneet vähän siitä 
huomattavasta turvan vähenemisestä, joka on kohdistunut paljon suuremman 
määrän muodostaviin ”tavanomaisesti” palkattuihin työntekijöihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 88
3 a kohta (uusi)

3 a. huomauttaa, että muutokset sääntelyä ja verotusta koskevissa puitteissa vaikuttavat 
herkästi työllistämismahdollisuuksiin pk-yrityksissä sekä käsityöläisammatteja 
harjoittavissa yrityksissä; korostaa niin ikään, että näissä yrityksissä on erityiset 
työllisyyttä koskevat suhteet, jotka perustuvat työnantajan ja työntekijän suoraan 
suhteeseen, sitoutumiseen yrityksen hankkeisiin tietoja vaihtamalla ja näiden 
yritysten erityiset työmarkkinavuoropuhelun muodot; kehottaa näin ollen ottamaan 
EU:n ja kansallisen tason joustoturvastrategioissa tosiasiallisesti huomioon näiden 
yritysten erityispiirteet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 89
Paragaph 3 a (new)

3a. huomauttaa, että sosiaaliturvajärjestelmillä on tärkeä asema käsiteltäessä 
joustavampien työmarkkinoiden riskejä; pitää näin ollen ensiarvoisen tärkeänä, että 
jäsenvaltiot sovittavat sosiaaliturvajärjestelmänsä yksittäisten työntekijöiden riskien 
hallitsemiseen, uusiin riskeihin mukautumiseen ja siihen, että niistä tehdään entistä 
kattavimpia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 90
3 b kohta (uusi)

3 b. toteaa huolestuneena, että komission tiedonannossa viitataan kyllä sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistämiseen, mutta velvollisuudet ja vastuut jätetään komission 
tiedonannossa ”Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma” 
(KOM(2006)0092) täysin huomiotta; arvostelee sitä, että sukupuolten välisen tasa-
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arvon edistämistä koskevilla Euroopan unionin säännöksillä ei ole vielä saavutettu 
niiden tavoitetta ja että sukupuolten välinen tuloero sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista ja julkisia lasten hoitolaitoksia koskevat puutteelliset edellytykset 
ovat edelleen eurooppalaisten työntekijöiden keskeinen ongelma;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 91
4 kohta

4. katsoo näin ollen, että joustoturvaa koskevat strategiat eivät ole asianmukainen 
keino torjua epävarmaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä; korostaa, että 
työntekijöiden suojelun ja työsuhdeturvan korkea taso perustuvat työntekijöiden 
perusoikeuteen saada suojaa epäoikeudenmukaista irtisanomista vastaan; korostaa, 
että työsuhdeturva ja työntekijöiden suojelu on säilytettävä kokonaisvaltaisen 
politiikan hyödyllisinä keinoina ennakoida muutosta ja edistää työllisyyden vakautta 
ja jatkuvuutta; huomauttaa, että ennakkoilmoittamisen kaltaiset keinot 
mahdollistavat sen, että nykyisen työn tietynlainen suojeleminen yhdistetään 
työpaikan muutosta koskeviin valmisteluihin; katsoo, että tämä on paljon parempi 
lähestymistapa kuin työntekijöiden päästäminen työttömiksi ja sitä seuraava 
”aktivoiminen” tietyn työttömyyskauden jälkeen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 92
4 uusi

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 93
4 kohta

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
kaikkia sidosryhmiä kuullaan perusteellisesti, mutta korostaa, että muusta syystä kuin 
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työntekijänpyynnöstä tehdyt yritykset lisätä joustavuutta neuvottelematta 
kompromisseista työmarkkinaosapuolten kanssa tai ehdottamatta jonkinlaista 
korvausta joustavuuden lisäämisestä voivat luoda lisää epävarmuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 94
4 kohta

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti, mutta korostaa, että sellaiset yritykset 
lisätä joustavuutta kuulematta työmarkkinaosapuolia ja ilman laajaa yhteiskunnan 
kuulemista, joihin ei liity monia uusia työpaikkoja synnyttävää taloudellista 
elvyttämistä, on ennakolta tuomittu epäonnistumaan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 95
4 kohta

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat; korostaa, että jäsenvaltioissa, joissa korkea 
työttömyysturva on rekrytoinnin esteenä tai haittaa nopeita reaktioita muuttuviin 
taloudellisiin olosuhteisiin, joustoturvaa koskevilla strategioilla olisi käsiteltävä 
näitä ongelmia kaikkia työmarkkinaosapuolia koskevassa kansallisten tapojen ja 
käytäntöjen mukaisessa avoimessa vuoropuhelussa joustavuutta ja turvaa 
vahvistaen mutta (poistetaan) että yritykset lisätä joustavuutta neuvottelematta 
kompromisseista työmarkkinaosapuolten kanssa tai ehdottamatta jonkinlaista 
korvausta joustavuuden lisäämisestä luovat vain lisää epävarmuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 96
4 kohta

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti, mutta korostaa, että yritykset lisätä 
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joustavuutta neuvottelematta kompromisseista työmarkkinaosapuolten kanssa tai 
arvioimatta uusien sovellettavien toimien vaikutusta ja seurauksia luovat vain lisää 
epävarmuutta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 97
4 kohta

4. katsoo, että joustoturvaa koskevissa strategioissa on kiinnitettävä suurin huomio 
siihen, missä suurimmat ongelmat ovat, osana tasapainoista kokonaisuutta, josta 
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 98
4 a kohta (uusi)

4a. vastustaa ”työntekijöiden suojelua koskevan lainsäädännön tiukkuutta” mittaavan 
uuden indikaattorin perustamista, koska se on merkityksetöntä toteuttamiskelpoisen 
Euroopan työllisyysstrategian tavoittelemisen kannalta; korostaa sen sijaan, että 
komission on esitettävä rajoitettu määrä työllisyyden laatua mittaavia yhdistettyjä 
laatuindikaattoreita täydentämään indikaattoreita, joista sovittiin Laekenissa 
vuonna 2001 tehdyn työllisyyspolitiikan suuntaviivojen uudistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 99
4 a kohta (uusi)

4a. uskoo vakaasti, että kaikkiin työllisyyden muotoihin on yhdistettävä keskeiset 
oikeudet työntekijän nimenomaisesta ammattiasemasta riippumatta;

Or. en



AM\685022FI.doc 31/80 PE 394.075v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 100
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen 
työpaikkaan; korostaa uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä 
sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 101
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee edelleen korkeaa 
työttömyysastetta, epävarmojen työllisyysmuotojen lisääntymistä, työntekijöiden 
oikeuksien ja sosiaalisen suojelun heikkenemistä sekä osaavien ja pätevien 
työntekijöiden saatavuutta – ja että on kysymyksiä, joiden olisi oltava keskeisellä 
sijalla EU:n työllisyysstrategian tarkistamisessa vuonan 2008; korostaa, että 
painopiste olisi asetettava osallistavien työmarkkinoiden luomiseen edistämällä 
työllisyyden laatua ja ”hyvän työn” toimintaohjelmaa, nostamalla koulutustasoa ja 
laajentamalla koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, 
maahanmuuttajien, vanhojen ja nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien 
työntekijöiden integroitumiselta työmarkkinoille, poistamalla esteet vapaaehtoiselta
ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä tehokkaalla 
työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen työpaikkaan;
korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja muistuttaa tässä 
yhteydessä työmarkkinaosapuolten (poistetaan) etätyöstä sekä osa-aikaisesta ja 
määräaikaisesta työstä tekemistä sopimuksista; ei hyväksy komission tekemää eroa 
sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välillä;

Or. en



PE 394.075v01-00 32/80 AM\685022FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 102
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
edistämällä turvallista siirtymistä vanhasta uuteen työpaikkaan; korostaa uusien 
teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja muistuttaa uusista 
joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä sekä osa-
aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat; ei hyväksy komission tekemää eroa 
sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välillä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 103
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla 
harjoittelumahdollisuuksia, koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmia, panemalla
täytäntöön tehokasta syrjinnän vastaista politiikkaa ja poistamalla esteet naisten, 
maahanmuuttajien, vanhojen ja nuorten sekä muiden syrjittyjen ryhmien
integroitumiselta, poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä 
liikkuvuudelta sekä tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä 
vanhasta uuteen työpaikkaan; korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa 
koulutuksessa ja muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten 
sopimukset etätyöstä sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat; ei 
hyväksy komission tekemää eroa sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välillä, ottaen 
huomioon, että työntekijöiden suojelua koskeva lainsäädäntö väistämättä johtaa 
työmarkkinoiden segmentoitumiseen; uskoo sitä vastoin, että vahva työsuhdeturva 
on työllisyysturvan edellytys;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 104
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että yksi EU:n talous- ja sosiaalialan kehityksen pääasiallisista 
kysymyksistä koskee yritysten kilpailukykyä ja innovaatiota ja että sen olisi oltava 
keskeinen kysymys joustoturvaa koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että 
painopiste olisi asetettava joustavien työmarkkinoiden luomiseen edistämällä 
joustavia ja luotettavia sopimusjärjestelyjä nykyaikaisten työorganisaatioiden 
puitteissa ja nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen 
työpaikkaan; korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä 
sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 105
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava ammattien 
välisen ja maantieteellisen liikkuvuuden esteiden poistamiseen, joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa, laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta 
(poistetaan) sekä tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä 
vanhasta uuteen työpaikkaan; korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa 
koulutuksessa ja muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten 
sopimukset etätyöstä sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat 
(poistetaan); 

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 106
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen 
työpaikkaan; korosta uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä 
sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 107
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, että suurin ongelma EU:ssa koskee osaavien ja mukautuvien 
työntekijöiden saatavuutta – ja sen olisi oltava keskeinen kysymys joustoturvaa 
koskevissa EU:n strategioissa; korostaa, että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, vanhojen ja 
nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden integroitumiselta, 
poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä liikkuvuudelta sekä 
tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä vanhasta uuteen 
työpaikkaan; korostaa uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
uusia joustomuotoja, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä sekä osa-
aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat edellä mainittujen ryhmien sekä 
pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille integroimisessa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 108
5 kohta

5. katsoo kuitenkin, (poistetaan) että painopiste olisi asetettava joustavien 
työmarkkinoiden luomiseen vähentämällä byrokratiaa, liikasääntelyä ja epäselvyyttä 
työlainsäädännössä ja luomalla avoin, työllisyyttä edistävä työlainsäädäntö, joka 
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sisältää luotettavia säännöksiä työsuhteiden aloittamisesta ja lopettamisesta, jotka 
suuntautuvat liiketoiminnan käytäntöön, nostamalla koulutustasoa ja laajentamalla 
koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmia, poistamalla esteet naisten, maahanmuuttajien, 
vanhojen ja nuorten sekä muiden heikossa asemassa olevien työntekijöiden 
integroitumiselta, poistamalla esteet ammattien väliseltä ja maantieteelliseltä 
liikkuvuudelta sekä tehokkaalla työmarkkinapolitiikalla, jolla nopeutetaan siirtymistä 
vanhasta uuteen työpaikkaan; korostaa pätevien ja sopeutumiskykyisten 
työntekijöiden sekä uusien teknologioiden ratkaisevaa asemaa koulutuksessa ja 
muistuttaa uusista joustomuodoista, joita työmarkkinaosapuolten sopimukset etätyöstä 
sekä osa-aikaisesta ja määräaikaisesta työstä tarjoavat; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 109
5 a kohta (uusi)

5 a. ehdottaa näin ollen, että komissio tarkastelee joulukuussa 2007 mahdollisuutta 
aikaistaa 8 uudesta jäsenvaltiosta peräisin olevien työntekijäiden vapaata 
liikkuvuutta haittaavien väliaikaisten toimien kumoamisen määräaikaa asettamalla 
uudeksi määräajaksi 1. tammikuuta 2009; korostaa, että liikkuvuuden esteiden 
poistaminen vuoden 2008 lopussa muodostaisi tärkeän poliittisen viestin, jolla 
vahvistettaisiin Euroopan unionin sitoutuminen siihen, että se tekee kaikkensa 
parantaakseen työntekijöiden maantieteellistä ja ammattien välistä liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 110
5 a kohta (uusi)

5a. uskoo, että joustoturvapolitiikan tehokkuuden valvomiseksi OECD:n laatiman EPL-
indeksin lisäksi komission olisi luotettava myös indikaattoreihin, joilla mitataan 
työn laatua, investoimista ihmisten valmiuksiin, työn ja sopimusten epävarmuutta ja 
turvattomuutta sekä epätyypillisten sopimusten muuttamista pysyviksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 111
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• keskeiset oikeudet kaikille tosiasiallisille työntekijöille riippumatta heidän 
erityisestä ammattiasemastaan

• oikeudenloukkausten ja täytäntöönpanon puutteiden johdonmukainen 
valvonta ja seuraamusten asettaminen

• sama palkka samasta työstä samassa paikassa
• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet epävarmojen työsuhteiden ja hyväksikäyttöön perustuvien 

käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys
• sosiaalisen vuoropuhelun ja työmarkkinaosapuolten vahvistaminen 

joustoturvan ja siihen liittyvän politiikan muotoilemiseksi, täytäntöön 
panemiseksi ja siitä neuvottelemiseksi

• hyvien työehtojen ja laadukkaiden työpaikkojen luomista koskeva ohjelma
• työsuhdeturvaa edistävät ja vahvistavat työlainsäädäntöä käsittelevät 

elimet ja korkeaa työllisyysturvaa koskeva ohjelma

Or. xm

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 112
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi työllisyyttä koskevien suuntaviivojen osalta entistä 
tasapainoisemman periaatekokonaisuuden, joka perustuu laadukkaiden ”hyvän työn” 
edistämiseen työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:
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• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve, joka liittyy laadun, terveyden, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla ja vakituisten 
työsopimusten, kokopäiväisen työn sekä eurooppalaisena viitekehyksenä 
toimivan sosiaalisen suojelun ja työntekijöiden oikeuksien korkean tason 
palauttaminen

• toimet epävarmojen työsuhteiden ja hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen 
torjumiseksi

• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja osallistavien 
työmarkkinoiden, joille on ominaista työntekijöiden suojelu ja työsuhdeturvan 
korkea taso, edistäminen,

• työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen edistäminen lyhyempään 
kollektiiviseen täystyöllisyyteen perustuvien uusien eurooppalaisten 
työaikastandardien avulla

• työnantajien, työntekijöiden edustajien ja ammattiyhdistysten kumppanuus 
muutoksen hallinnassa

• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu vahvistamalla työehtosopimusten asemaa 

ja kattavuutta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolia 
kuulemalla

• sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen suojelun tehostaminen tukemalla elämän 
mittaan tapahtuvia kriittisiä siirtymävaiheita tuloriskin ja muiden elämän 
riskien välttämiseksi sekä eläkeoikeuksien, sairasvakuutuksen ym. oikeuksien 
ylläpitämiseksi ja mahdollistamiseksi kyseisinä siirtymäaikoina

• kestävää kehitystä, tasapainoista kasvua ja uusien ja parempien työpaikkojen 
luomista koskeva makrotalouden kehys;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Agnes Schierhuber

Tarkistus 113
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet (poistetaan) hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 114
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet (poistetaan) hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja (poistetaan) työpaikan 

varmuuden ja työllistymisen varmuuden periaatteellinen samanarvoisuus
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 114
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet (poistetaan) hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja (poistetaan) työpaikan 

varmuuden ja työllistymisen varmuuden periaatteellinen samanarvoisuus
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
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• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 115
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin arvojen 
vahvistamiseen; korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat 
seikat:
• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet epävarmojen työsuhteiden ja hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen 

torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa 

kansallisten tapojen ja käytäntöjen mukaisesti
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 116
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 yhteisiä 
periaatteita entistä tasapainoisemmalle joustoturvaperiaatteiden kokonaisuudelle, 
joka perustuu laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin 
vahvistamiseen; korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat 
seikat:

• makrotaloudelliset puitteet kasvulle ja uusien ja parempien työpaikkojen 
luomiselle 

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet epävarmojen työsuhteiden ja hyväksikäyttöön perustuvien 

käytäntöjen torjumiseksi
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• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen edistämällä siirtymistä 
työturvasta työllisyysturvaan 

• tarve sosiaalisen suojelun korkeaan tasoon, mukaan lukien kaikkia 
työntekijöitä koskevat runsaat työttömyysedut yhdistettynä aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen oppimiseen

• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten 

neuvotteluissa
• työmarkkinavuoropuhelun ja työmarkkinakumppanuuden asema 

joustoturvan ja siihen liittyvän politiikan muotoilussa ja hallitusten 
täysimääräinen työmarkkinaosapuolien itsenäisyyden kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 117
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet hyväksikäyttöön perustuvien työsuhteiden ja (poistetaan) käytäntöjen 

torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• investoiminen elinikäiseen oppimiseen
• yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen iästä riippumatta (nuorten ja 

iäkkäämpien työntekijöiden työttömyyden torjuminen)
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten ja 

syrjäytyneitä ryhmiä edustavien kansalaisyhteiskunnan jäsenten
neuvotteluissa

• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

Or. en



AM\685022FI.doc 41/80 PE 394.075v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 118
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 entistä 
tasapainoisemman joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden, joka perustuu 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja Euroopan sosiaalisen mallin vahvistamiseen;
korostaa, että kyseisten periaatteiden olisi sisällettävä seuraavat seikat:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet riistotyön ja hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
• investoiminen elinikäiseen oppimiseen
• yhtäläisten mahdollisuuksien luominen kaikille iästä riippumatta (nuorten 

ja vanhojen työntekijöiden työttömyyden torjuminen)
• kansallisten toteutustapojen suunnittelu työmarkkinaosapuolten ja 

syrjäytyneitä ryhmiä edustavan kansalaisyhteiskunnan neuvotteluissa
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 119
6 kohta

6. ehdottaa siksi, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy joulukuussa 2007 komission 
ehdottaman tasapainoisen joustoturvaperiaatteiden kokonaisuuden ja täydentää sitä
seuraavilla kohdilla:

• osaavan ja mukautuvan työvoiman tarve
• toimet (poistetaan) hyväksikäyttöön perustuvien käytäntöjen torjumiseksi
• työmarkkinoiden segmentoitumisen poistaminen ja siirtyminen työpaikan 

varmuudesta työllistymisen varmuuteen
• kumppanuus muutoksen hallinnassa
• sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
(• poistetaan)
• kasvua ja työllisyyttä koskeva makrotalouden kehys

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Georgios Toussas

Tarkistus 120
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa poistamaan epävarmat, osa-aikaiset tai määräaikaiset työpaikat, 
edistämään vakaata, kokopäiväistä ja vakituista työtä, vähentämään työtunteja 
seitsemään päivässä, ja siirtymään viisipäiväiseen ja 35-tuntiseen viikkoon sekä 
lisäämään palkkaa, suojelemaan työntekijöitä irtisanomiselta ja lisäämään julkista 
ja yleistä sosiaaliturvaa ja hyvinvointia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgios Toussas

Tarkistus 121
6 b kohta (uusi)

6 b. kehottaa takaamaan, vahvistamaan ja kehittämään työttömyysturvajärjestelmiä, ja 
lisäämään etuja vähintään 80 prosenttiin peruspalkasta koko työttömyyden ajaksi, 
laskemaan työttömyysjaksot eläkkeeseen, lisäämään valtion tukea lapsiperheille, 
päästämään työttömien lapset ilmaiseksi valtion päiväkoteihin ja 
lastenhoitokeskuksiin ja toteuttamaan erityistoimia työttömien naisten ja nuorten 
suojelemiseksi sekä niiden suojelemiseksi, joilla on erityistarpeita;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 122
7 kohta

7. muistuttaa, että EU:lla on tietty toimivalta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla ja 
muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota näiden vastuusta tiettyjen oikeuksien 
takaamiseksi EU:ssa; muistuttaa, että EU:n lainsäädäntö täydentää kansallisten 
työmarkkinoiden sääntöjä ja on tärkeä osatekijä työntekijöiden oikeuksien 
varmistamisessa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 123
7 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 124
7 kohta

7. muistuttaa EU:n toimivallasta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla ja muistuttaa 
jäsenvaltioita ja komissiota näiden vastuusta oikeuksien takaamiseksi EU:ssa 
(poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 125
7 kohta

7. muistuttaa jäsenvaltioiden toimivallasta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla sekä 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista; muistuttaa, että EU:n lainsäädäntö 
täydentää kansallisten työmarkkinoiden sääntöjä (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 126
7 kohta

7. muistuttaa jäsenvaltioiden periaatteellisesta toimivallasta työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla (poistetaan); muistuttaa, että EU:n lainsäädäntö vain täydentää 
kansallisten työmarkkinoiden sääntöjä (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 127
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan erityisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien, pienyrittäjien ja pk-yritysten oikeudellista tilannetta, jolle on 
ominaista voimakas riippuvuus päätöksentekijöistä, ja pohtimaan yhdessä 
sopivimpia lainsäädännöllisiä keinoja näiden sosiaalisen suojelun parantamiseen 
yhdistettynä työoikeuden joustavuutta lisääviin toimiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 128
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa toissijaisuusperiaatetta; korostaa, että jäsenvaltiot tarvitsevat liikkumatilaa 
tarvittavansuojan ja joustavuuden yhteensovittamiseksi työmarkkinoilla 
kulloistenkin kansallisten lähtökohtien ja perinteiden mukaisesti

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 129
8 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 130
8 kohta

8. kehottaa tässä yhteydessä hyväksymään yhdenvertaisen kohtelun ja 
samapalkkaisuuden periaatteeseen perustuvan vuokratyövoimaa koskevan 
direktiivin ja parantamaan eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevaa direktiiviä sekä 
panemaan paremmin täytäntöön työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 131
8 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 132
8 kohta

8. kehottaa tässä yhteydessä (poistetaan) panemaan paremmin täytäntöön kaikkea 
työlainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 133
8 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 134
8 kohta

Poistetaan

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 135
8 a kohta (uusi)

8a. kehottaa yhdenmukaistamaan tarkistetun työaikadirektiivin työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista koskevan tavoitteen kanssa, joka edellyttää muun muassa:
- selkeää työviikon enimmäismäärän rajaamista EU:n tasolla (ensimmäisenä 
askeleena vakiintuneen enimmäistyöviikon lyhentäminen 48 tunnista 40 tuntiin, 
kaikkien nykyisen direktiivin poikkeusten ja porsaanreikien poistaminen), mikä 
kannustaisi jäsenvaltioita vähentämään työaikaa kansallisella tasolla;
- osa-aikatyöllisyyttä koskevien normien laatimista, jotta osa-aikatyötä toivoville 
tarjotaan ainoastaan todellista ja sosiaalisesti suojeltua osa-aikatyötä (15–25 tuntia 
viikossa);
- täysipäiväisen ja osa-aikaisen työn asettamista samalle lähtöviivalle tuntipalkan, 
oikeuden koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, uramahdollisuuksien ja 
sosiaalisen suojelun osalta; 
- kaikkien direktiivistä kieltäytymisen mahdollisuuksien poistamista ja EYT:n 
tuomioiden täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamista (esimerkiksi työpaikalla 
vietetty päivystysaika on katsottava työajaksi, korvaavaa lepoa on tarjottava 
välittömästi virantoimitukseen käytetyn ajan jälkeen);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 136
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; kehottaa komissiota torjumaan pimeää työtä koordinoimalla 
tehokkaammin kansallisia työsuojeluhallintoja ja kehottaa julkisten ja yksityisten 
organisaatioiden tehokkaaseen kansalliseen koordinointiin ja kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään innovatiivisia menetelmiä, jotka perustuvat elinkeinoelämän eri aloille 
tyypillisiin indikaattoreihin ja kriteereihin verotulojen vähenemisen torjumiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 137
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan pimeää työtä perustamalla 
eurooppalaisen foorumin kansallisten työsuojeluhallintojen ja hallintoyksikköjen
ja/tai ammattiliittojen koordinoimiseksi ; korostaa painokkaasti kansallisten 
viranomaisten valvontavaltaa, jonka komissio asettaa yhä uudestaan 
kyseenalaiseksi mutta jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin nimenomaisesti 
vahvisti viimeksi 18. heinäkuuta 2007 (C-490/04), ja kehottaa komissiota 
huolehtimaan julkisten ja yksityisten organisaatioiden tehokkaasta kansallisesta 
koordinoinnista; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään innovatiivisia menetelmiä, jotka 
perustuvat elinkeinoelämän eri aloille tyypillisiin indikaattoreihin ja kriteereihin 
verotulojen vähenemisen torjumiseksi; 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Agnes Schierhuber

Tarkistus 138
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; kehottaa komissiota torjumaan pimeää työtä perustamalla 
eurooppalaisen foorumin kansallisten työsuojeluhallintojen ja/tai 
työmarkkinaosapuolten koordinoimiseksi ja kehottaa julkisten ja yksityisten 
organisaatioiden tehokkaaseen kansalliseen koordinointiin ja kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään innovatiivisia menetelmiä, jotka perustuvat elinkeinoelämän eri aloille 
tyypillisiin indikaattoreihin ja kriteereihin verotulojen vähenemisen torjumiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 139
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
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haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 140
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; (poistetaan) kehottaa julkisten ja yksityisten organisaatioiden 
tehokkaaseen kansalliseen koordinointiin ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
innovatiivisia menetelmiä, jotka perustuvat elinkeinoelämän eri aloille tyypillisiin 
indikaattoreihin ja kriteereihin verotulojen vähenemisen torjumiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 141
9 kohta

9. kehottaa myös torjumaan edelleen pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen 
taso vaihtelee jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, 
haittaa kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten 
väliseen kilpailuun; kehottaa komissiota tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
jäsenvaltioiden yhteistyötä pimeän työn torjunnassa;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 142
9 kohta

9. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan edelleen kansallisen lainsäädännön 
täytäntöönpanolla pimeää työtä ja harmaata taloutta, joka – vaikka sen taso vaihtelee 
jäsenvaltioittain – vahingoittaa taloutta, jättää työntekijät suojattomiksi, haittaa 
kuluttajia, vähentää verotuloja ja johtaa epäoikeudenmukaiseen yritysten väliseen 
kilpailuun (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 143
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen ja työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen osana osallistavaa 
työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa työntekijöiden oikeudet;
korostaa tarvetta käsitellä puutteita työehtosopimusneuvotteluissa ja kannustaa 
laajentamaan työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua – myös 
rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että ne sisältävät 
koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät muutoksen 
ennakoimiseen, uudelleenjärjestelyyn ja uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota 
antamaan työmarkkinaosapuolille teknistä ja taloudellista tukea;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 144
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos kaikki sidosryhmät osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen ja työehtosopimusneuvottelujen, silloin kun tämä on käytäntö,
edistämiseen osana osallistavaa työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä 
takaa tasapainon; korostaa tarvetta käsitellä puutteita työehtosopimusneuvotteluissa ja 
kannustaa laajentamaan työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua –
myös rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että ne sisältävät 
koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja 
uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota antamaan työmarkkinaosapuolille 
teknistä ja taloudellista tukea;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 145
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen ja työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen osana osallistavaa 
työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa tasapainon; korostaa 
tarvetta käsitellä puutteita työehtosopimusneuvotteluissa ja tarvetta taata
kokoontumisvapautta ja tehokasta työmarkkinajärjestöjen toimintaa koskevat 
oikeudet; kannustaa laajentamaan työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista 
vuoropuhelua – myös rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin 
että ne sisältävät koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät 
uudelleenjärjestelyyn ja uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota antamaan 
työmarkkinaosapuolille teknistä ja taloudellista tukea;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 146
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen 
osana osallistavaa työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa 
tasapainon; korostaa painokkaasti periaatetta, jonka mukaan työntekijät ja 
työnantajat päättävät itsenäisesti siitä, mitä aiheita sosiaalisessa vuoropuhelussa 
käsitellään; suosittelee tätä taustaa vasten työmarkkinaosapuolille puutteiden
käsittelemistä työehtosopimusneuvotteluissa ja kannustaa laajentamaan 
työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua – myös rajatylittävää 
vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että ne sisältävät koulutuksen, työn 
organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja 
uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota antamaan työmarkkinaosapuolille 
teknistä ja taloudellista tukea;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 147
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja 
työehtosopimusten edistämiseen osana osallistavaa työllisyysjärjestelmää, jossa 
vallitsee luottamus, mikä takaa tasapainon; korostaa tarvetta käsitellä puutteita 
työehtosopimusneuvotteluissa ja kannustaa laajentamaan työehtosopimusneuvotteluja 
ja sosiaalista vuoropuhelua – myös rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista 
vuoropuhelua – niin että ne sisältävät koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, 
jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja uudelleensijoittamiseen; kehottaa komissiota 
antamaan työmarkkinaosapuolille teknistä ja taloudellista tukea;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 148
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja 
(poistetaan) työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen osana osallistavaa 
työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa tasapainon; korostaa 
tarvetta käsitellä puutteita työehtosopimusneuvotteluissa ja kannustaa laajentamaan 
työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti – myös rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että 
ne sisältävät koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät 
uudelleenjärjestelyyn ja uudelleensijoittamiseen (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgios Toussas

Tarkistus 149
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että käsitteet ”työmarkkinaosapuolet” ja ”sosiaalinen 
kumppanuus” ovat erittäin taantumuksellisia, epätieteellisiä ja vanhentuneita;
katsoo, että tällä suunnitelmalla pyritään manipuloimaan työntekijöiden liikettä ja 
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synnyttämään alistuneisuutta ja saamaan työväenluokka antautumaan pääoman 
päämäärille ja poliittisille ilmentymille;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 150
10 kohta

10. on vakuuttunut siitä, että luottamuksen ja vuoropuhelun ilmapiiri voidaan luoda vain, 
jos työmarkkinaosapuolet osallistuvat kansallisen politiikan muotoiluun ja vahvojen 
ammattiliittojen ja työehtosopimusneuvottelujen edistämiseen osana osallistavaa 
työllisyysjärjestelmää, jossa vallitsee luottamus, mikä takaa tasapainon; (poistetaan)
kannustaa laajentamaan työehtosopimusneuvotteluja ja sosiaalista vuoropuhelua –
myös rajatylittävää vuoropuhelua ja alakohtaista vuoropuhelua – niin että ne sisältävät 
koulutuksen, työn organisoinnin ja kysymykset, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja 
uudelleensijoittamiseen; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 151
10 a kohta (uusi)

10a. korostaa, että joustoturvaan ei ole kaikille sopivaa lähestymistapaa ja että kunkin 
jäsenvaltion olisi koottava omaan joustoturvan käsitteeseensä kuuluvat tekijät 
tilanteensa sekä kansallisten perinteidensä pohjalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 152
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, 
jotka tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua asianmukaisesti uuteen kansainväliseen tilanteeseen, 
jossa nousevat taloudet aiheuttavat voimakasta kilpailua, säilyttäen samalla 
korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja 
turvallisuuden suojelun, aktiivisen työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä 
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oppimista koskevat mahdollisuudet; korostaa, että toistuvat ja tehokkaat 
työehtosopimusneuvottelut käydään kolmikantarakenteessa, jossa 
työmarkkinaosapuolet ovat vahvoja ja edustavia, ja korostaa myös tarvetta riittäviin
hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon 
ja muiden huollettavien hoidon, yleiseen saatavuuteen; korostaa, että tällaisen 
sosiaalisen suojelun tason takaaminen voi tukea työvoiman liikkuvuutta ja 
rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 153
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, 
jotka tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet; korostaa, että toistuvat ja tehokkaat työehtosopimusneuvottelut 
käydään vahvojen ja edustavien työmarkkinaosapuolten kanssa, ja korostaa myös 
tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja korkealaatuisten palvelujen, 
kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien hoidon, yleiseen saatavuuteen; korostaa, 
että työntekijöiden turva voi tukea työvoiman liikkuvuutta ja rakennemuutosta 
lisäämällä riskinottohalua;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 154
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, 
jotka tukevat Euroopan sosiaalisia malleja; katsoo, että joustavuutta ja turvaa 
koskevat vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja 
työntekijöille mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen 
suojelun, sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, 
aktiivisen työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet sekä uudenaikaisen ja avoimen työlainsäädännön; (poistetaan)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 155
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, 
jotka tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet; korostaa, että toistuvat ja tehokkaat työehtosopimusneuvottelut 
käydään rakenteessa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat vahvoja ja edustavia, ja 
korostaa myös tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien hoidon, 
yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva voi tukea työvoiman 
liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 156
11 kohta

11. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan sosiaaliturvajärjestelmiään erityisesti 
myöntämällä työttömyysetuja; katsoo, että sosiaalisen suojelun järjestelmät ja 
työlainsäädäntö olisi tehtävä työelämän siirtymävaiheisiin liittyvää tuloriskiä 
paremmin tukevaksi (esimerkiksi siirryttäessä koulutuksesta työelämään tai 
työelämästä koulutukseen, jatkokoulutukseen tai elinikäiseen oppimisen tai 
päinvastoin, osa-aikaisesta täyspäiväiseen työllisyyteen, määräaikaisesta pysyvään 
työsuhteeseen, työstä eläkkeelle jne.); katsoo, että tätä lähestymistapaa olisi 
täydennettävä työehtosopimusneuvotteluilla; korostaa, että toistuvat ja tehokkaat 
työehtosopimusneuvottelut käydään vahvojen ja edustavien työmarkkinaosapuolten 
kanssa, ja korostaa myös tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien hoidon, 
yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva voi tukea työvoiman 
liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä mahdollisuutta siirtyä joustavasti työstä 
toiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 157
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi oltava Euroopan sosiaalisen mallin 
perusperiaatteiden mukaisia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat vaatimukset 
vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet; korostaa, että toistuvat ja tehokkaat työehtosopimusneuvottelut 
käydään kolmikantarakenteessa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat vahvoja ja 
edustavia, ja korostaa myös tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien hoidon, 
yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva voi tukea työvoiman 
liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 158
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin arvoihin, jotka 
tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset voivat vahvistaa toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja 
työntekijöille mahdollisuuden mukautua uusiin olosuhteisiin eli joustavampiin 
sopimusjärjestelyihin säilyttäen samalla korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet; korostaa menestystä toistuvissa ja tehokkaissa neuvotteluissa, jotka 
tietyissä maissa käydään kolmikantarakenteessa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat 
vahvoja ja edustavia, ja korostaa myös tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin 
määräyksiin ja korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden 
huollettavien hoidon, yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva voi 
tukea työvoiman liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua;

Or. en



PE 394.075v01-00 56/80 AM\685022FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 159
11 kohta

11. korostaa, että kaikkien joustoturvan mallien olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, 
jotka tukevat Euroopan sosiaalista mallia; katsoo, että joustavuutta ja turvaa koskevat 
vaatimukset vahvistavat toisiaan ja että joustoturva antaa yrityksille ja työntekijöille 
mahdollisuuden mukautua säilyttäen korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaaliturvan ja työttömyysetuudet, terveyden ja turvallisuuden suojelun, aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan sekä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat 
mahdollisuudet; korostaa, että on tärkeää käydä toistuvia ja tehokkaita 
työehtosopimusneuvotteluja vahvojen ja edustavien työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ja korostaa myös tarvetta laajoihin hyvinvointia koskeviin määräyksiin ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten lastenhoidon ja muiden huollettavien hoidon, 
yleiseen saatavuuteen; korostaa, että työntekijöiden turva voi tukea työvoiman 
liikkuvuutta ja rakennemuutosta lisäämällä riskinottohalua; korostaa, että hyvin 
suunnitellut työturvajärjestelmät kannustavat yrityksiä investoimaan työntekijöiden 
pätevyyteen ja etsimään innovatiivisia ja tuottavia tapoja rakenneuudistukseen ja 
että ne näin ollen edistävät yritysten sisäistä joustavuutta ja mukautuvuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 160
12 kohta

12. pahoittelee komission kapeaa lähestymistapaa joustoturvaa kohtaan ja kehottaa 
komissiota sitoutumaan työntekijöiden turvan periaatteeseen, aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan joustoturvaa 
Euroopan sosiaalisen mallin laajemmassa yhteydessä; on tyytyväinen joustoturvaa 
koskevan komission tiedonannon peruslähtökohtaan eli siihen, että kun 
mahdollisuudet saada pysyvä työpaikka vähenevät entisestään, työntekijät 
tarvitsevat työsuhdeturvan sijaan suurempaa työllisyysturvaa; korostaa, että turva 
paranee uusien työllistymismahdollisuuksien myötä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 161
12 kohta

12. (poistetaan) kehottaa komissiota sitoutumaan työntekijöiden turvan periaatteeseen 
edistäen tiedonannossa mainitun neljän politiikan osa-alueen – aktiivisen
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työmarkkinapolitiikan, elinikäisen oppimisen sekä sopimusjärjestelyjen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien muutosten – kehittämistä ja tarkastelemaan joustoturvaa 
Euroopan sosiaalisen mallin laajemmassa yhteydessä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 162
12 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 163
12 kohta

12. pahoittelee komission kapeaa lähestymistapaa joustoturvaa kohtaan ja kehottaa 
komissiota sitoutumaan ”hyvän työn” periaatteeseen, edistämään työntekijöiden 
työsuhde- ja työllisyysturvaa, ottamaan oikeuksiin perustuvan lähestymistavan 
aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan 
työllistymisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin laadun parantamista Euroopan 
sosiaalisen mallin laajemmassa yhteydessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 164
12 kohta

12. kehottaa komissiota sitoutumaan joustavia ja luotettavia sopimusjärjestelmiä 
koskevaan periaatteeseen, työntekijöiden turvaan, aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan joustoturvaa 
Euroopan sosiaalisten mallien laajemmassa yhteydessä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 165
12 kohta

12. panee merkille komission lähestymistavan joustoturvaa kohtaan ja kehottaa 
komissiota sitoutumaan työntekijöiden turvan periaatteeseen, aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan ja elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan joustoturvaa 
Euroopan sosiaalisen mallin laajemmassa yhteydessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 166
12 a kohta (uusi)

12 a. pahoittelee suuresti sitä, että komission tiedonannossa joustoturvaa käsitellään 
ainoastaan työsuhteiden yhteydessä; kehottaa siksi helpottamaan joustoturvaan 
liittyvällä julkisella politiikalla siirtymistä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, myös 
edistämällä yritysten perustamista ja siirtämistä, ja edistämään riippumattomuutta 
ja siihen liittyvää riskinottoa ja tukemaan itsenäisten ammatinharjoittajien teknisten 
taitojen ja johtotaitojen kehittämistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 167
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa tarvetta sisällyttää koulutustoimenpiteitä laajempaan 
joustoturvaohjelmaan ja korostaa, että elinikäisellä oppimisella olisi puututtava 
työntekijöiden mahdollisuuksiin liittyviin kuiluihin ja että prosessin olisi 
käynnistyttävä ensimmäisessä koulutusjärjestelmässä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 168
13 kohta

13. korostaa, että työmarkkinoiden segmentoitumisen torjunta sisältää määräyksiä 
kaikkien työntekijöiden keskeisistä oikeuksista riippumatta heidän työasemastaan ja 
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että määräysten olisi sisällettävä: yhtäläinen kohtelu, työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelu sekä työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis- ja 
edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet, ja korostaa koulutukseen pääsyn
sekä koulutusjaksot kattamalla saavutettujen etujen suojelun, parempien 
opastusmahdollisuuksien, hoitotoimien, työsuhteisesta työstä itsenäiseen 
työskentelyyn siirtymisen jne. merkitystä; muistuttaa, että keskeisillä oikeuksilla ja 
työlainsäädännöllä ei pyritä pitämään työtekijöitä samassa työpaikassa koko elämää, 
vaan tarjoamaan kohtuulliset elin- ja työolot;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 169
13 kohta

13. korostaa, että työmarkkinoiden segmentoitumisen torjunnan olisi sisällettävä 
määräyksiä kaikkien työntekijöiden keskeisistä oikeuksista riippumatta heidän 
työasemastaan ja että määräysten olisi sisällettävä: yhtäläinen kohtelu, työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelu sekä työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis-
ja edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet, pääsy koulutukseen sekä 
saavutettujen etujen suojelu kattamalla koulutusjaksot, hoitotoimet, siirtyminen 
työsuhteisesta työstä itsenäiseen työskentelyyn jne.; muistuttaa, että keskeisillä 
oikeuksilla ja työlainsäädännöllä ei pyritä pitämään työtekijöitä samassa työpaikassa 
koko elämää, vaan tarjoamaan kohtuulliset elin- ja työolot;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 170
13 kohta

13. korostaa, että työmarkkinoiden segmentoitumisen torjunta sisältää määräyksiä 
kaikkien työntekijöiden keskeisistä oikeuksista riippumatta heidän työasemastaan ja 
että määräysten olisi sisällettävä: yhtäläinen kohtelu, työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelu sekä työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis- ja 
edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet, pääsy koulutukseen sekä 
saavutettujen etujen suojelu kattamalla koulutusjaksot, hoitotoimet, siirtyminen 
työsuhteisesta työstä itsenäiseen työskentelyyn jne.; muistuttaa, että keskeisillä 
oikeuksilla ja työlainsäädännöllä pyritään tarjoamaan kohtuulliset elin- ja työolot,
asianmukainen palkka ja sosiaalinen suojelu;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 171
13 kohta

13. korostaa, että työmarkkinoiden segmentoitumisen torjunta sisältää määräyksiä 
kaikkien työntekijöiden keskeisistä oikeuksista riippumatta heidän työasemastaan ja 
että määräysten olisi sisällettävä: yhtäläinen kohtelu, työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelu sekä työaikaa koskevat määräykset, järjestäytymis- ja 
edustusoikeus, työehtosopimukset, työtaistelutoimet, pääsy koulutukseen sekä 
saavutettujen etujen suojelu kattamalla koulutusjaksot, hoitotoimet, siirtyminen 
työsuhteisesta työstä itsenäiseen työskentelyyn jne.; muistuttaa, että keskeisillä 
oikeuksilla ja työlainsäädännöllä ei pyritä pitämään työtekijöitä samassa työpaikassa 
koko elämää, vaan tarjoamaan oikeudenmukaiset elin- ja työolot, jotka johtavat 
kohtuullisen elämän vähimmäisehtojen takaamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 172
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaisia toimia epävarmojen ja 
epätyypillisten työsuhteiden solmimisen lakkauttamiseksi; katsoo, että yhtenä 
välineenä voisi olla työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen asteittainen korottaminen 
siten, että sosiaaliturvamaksut ovat sitä korkeampia, mitä heikommassa asemassa 
työntekijät ovat (lyhytkestoinen työ, heikot mahdollisuudet ja korkeat riskit); katsoo, 
että progressiiviset maksut voisivat kannustaa työnantajia esimerkiksi tekemään 
pysyvän sopimuksen sen sijaan, että ne jatkaisivat määräaikaista sopimusta, ja että 
ne voisivat näin ollen edistää työntekijöiden palkkaamista myötämielisemmin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 173
13 a kohta (uusi)

13 a. korostaa, että kyseisen aktiivisen työmarkkinapolitiikan täytäntöön panemiseksi 
julkisviranomaiset voivat hyödyntää erityisesti yksityisiä työvoimatoimistoja; katsoo, 
että nämä toimistot voivat auttaa siirtymisessä työstä toiseen sekä työntekijän että 
työnantajan kannalta turvallisissa oikeudellisissa puitteissa;

Or. fr



AM\685022FI.doc 61/80 PE 394.075v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 174
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään työntekijöiden hyväksikäyttö 
käyttämällä toistuvasti kasautuvia epätyypillisiä sopimuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 175
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään ja torjutaan epätyypillisten 
sopimusten toistuva kasautuminen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 176
14 kohta

14. korostaa tarvetta tutkia epätyypillisten sopimusten vaikutuksia ja tarvittaessa ottaa 
käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten toistuva kasautuminen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Agnes Schierhuber

Tarkistus 177
14 kohta

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 178
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
pitkän aikavälin kasautuminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jiří Maštálka

Tarkistus 179
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
toistuva kasautuminen, työtuntimäärältään avointen sopimusten (nollasopimusten) 
käyttö, kutsusopimusten ja lyhytkestoisten osa-aikaisten sopimusten väärinkäyttö, 
siviilioikeudellisten sopimusten käyttö alihankkijoiden työsuhteiden muuttamiseksi 
tekaistuksi riippumattomaksi työksi sekä alihankinnan ja ulkoistamisen 
käyttäminen työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien ja terveyttä, palkkaa ja muita 
kysymyksiä koskevien oikeuksien heikentämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ona Juknevičienė

Tarkistus 180
14 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Stauner

Tarkistus 181
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
toistuva kasautuminen; vaatii, että kaikessa yhteisön työllisyyspolitiikassa pidetään 
myös tulevaisuudessa kiinni toistaiseksi voimassa olevaa kokopäivätyötä koskevan 
sopimuksen klassisesta esikuvasta, joka muodostaa jäsenvaltioissa 
sosiaaliturvajärjestelmien perustan;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 182
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
toistuva kasautuminen, jos ne eivät sisällä samoja ehtoja kuin kokopäivätyötä 
koskevat sopimukset;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 183
14 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 184
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla estetään epätyypillisten sopimusten 
toistuva kasautuminen ja joilla tuetaan jäsenvaltioita sellaisen politiikan 
täytäntöönpanossa, jolla nämä sopimukset muutetaan sosiaaliturvan piiriin 
täysimääräisesti kuuluviksi toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 185
14 kohta

14. korostaa tarvetta ottaa käyttöön politiikka, jolla rajoitetaan epätyypillisten sopimusten 
toistuvaa kasautumista;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 186
14 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 187
15 kohta

15. kehottaa luomaan laajoja elinikäisen oppimisen järjestelmiä, joita sovelletaan myös 
työntekijöihin, joilla on epätyypilliset sopimukset; kehottaa jäsenvaltioita 
keskittämään strategiat kansallisten heikkouksien aloille ja tekemään yksilöllisesti 
toteutettuja investointeja koulutukseen sekä varmistamaan, että viranomaisten ja 
yritysten toiminta kehittyy;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 188
15 kohta

15. kehottaa luomaan laajoja elinikäisen oppimisen järjestelmiä, joissa keskitytään 
työntekijöihin, joilla on epätyypilliset sopimukset; kehottaa jäsenvaltioita 
keskittämään strategiat kansallisten heikkouksien aloille ja tekemään yksilöllisesti 
toteutettuja investointeja koulutukseen sekä varmistamaan, että viranomaisten ja 
yritysten toiminta kehittyy; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikille oikeuden 
ja pääsyn koulutukseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 189
15 kohta

15. kehottaa luomaan laajoja elinikäisen oppimisen järjestelmiä (poistetaan); kehottaa 
jäsenvaltioita keskittämään strategiat kansallisten heikkouksien aloille ja tekemään 
yksilöllisesti toteutettuja investointeja koulutukseen sekä varmistamaan, että 
viranomaisten ja yritysten toiminta kehittyy;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 190
15 kohta

15. kehottaa tukemaan asianmukaista jatkokoulutusta, jossa keskitytään työntekijöihin, 
joilla on epätyypilliset sopimukset; kehottaa jäsenvaltioita keskittämään strategiat 
kansallisten heikkouksien aloille ja tekemään yksilöllisesti toteutettuja investointeja 
koulutukseen sekä varmistamaan, että viranomaisten ja yritysten toiminta kehittyy;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 191
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa vahvistamaan työmarkkinasuhteiden järjestelmää EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla, sillä se on keskeinen tekijä sellaisen joustoturvapolitiikan 
luomisessa ja toteuttamisessa, joka on tasapainoista ja joka tarjoaa yrityksille 
oikeanlaista joustavuutta, mutta jolla kuitenkin voidaan varmistaa, että työehtojen 
kustannuksella ei voida käydä epäoikeudenmukaista kilpailua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 192
15 b kohta (uusi)

15 b. korostaa, että yritysten on valmistauduttava muutoksiin ja henkilöstöä koskeviin 
vaatimuksiinsa, jotta ne voivat suunnitella sisäisiä koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia työntekijöitään varten;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 193
15 c kohta (uusi)

15 c. muistuttaa, että tämän suhteen takia alihankkijoihin, monella alalla päteviin 
työntekijöihin, uusiin työntekijöihin ja tilapäisiin työntekijöihin sovelletaan 
joustavuutta, jonka riskit ovat suuret, kuten kyseisten henkilöiden korkea 
tapaturma-aste osoittaa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 194
16 kohta

16. kehottaa työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia takaamaan jäsenvaltioissa investoinnit 
elinikäiseen oppimiseen sopimalla kahden prosentin raja-arvosta prosenttiosuudeksi 
BKT:sta (julkinen ja yksityinen kulutus yhteensä); kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan yrityksiä lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen, mikä 
voidaan toteuttaa työehtosopimuksilla (esimerkiksi alakohtaista työehtokoulutusta 
ja elinikäistä oppimista koskevat rahastot); kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön uusia sosiaalisia oikeuksia työn ja vapaa-ajan tasapainoisen suhteen 
takaamiseksi (esimerkiksi oikeus saada lomaa koulutusta tai hoitamista varten, 
oikeus työajan väliaikaiseen lyhentämiseen ja oikeus palata myöhemmin 
kokopäiväiseen työhön, oikeus pitkiin sapattivapaisiin ja nuorten oikeus osallistua 
harjoitteluun, koulutukseen tai työhön kuuden kuukauden kuluessa koulutuksen 
päättymisestä);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 195
16 kohta

16. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan (poistetaan) investoinnit elinikäiseen oppimiseen 
panemalla täytäntöön kahden prosentin vähimmäisosuuden BKT:sta (julkinen ja 
yksityinen kulutus yhteensä); kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan yrityksiä 
lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 196
16 kohta

16. kehottaa (poistetaan) viranomaisia takaamaan jäsenvaltioissa investoinnit elinikäiseen 
oppimiseen sopimalla julkisten menojen kahden prosentin raja-arvosta 
prosenttiosuudeksi BKT:sta (poistetaan); kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 197
16 kohta

16. kehottaa viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia edistämään jäsenvaltioissa 
investointeja elinikäiseen oppimiseen (poistetaan);

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 198
16 kohta

16. kehottaa työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia edistämään jäsenvaltioissa 
investointeja elinikäiseen oppimiseen (poistetaan); kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan yrityksiä lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 199
16 kohta

16. kehottaa jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolia ja viranomaisia investoimaan
elinikäiseen oppimiseen (poistetaan); kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan yrityksiä 
lisäämään investointeja elinikäiseen oppimiseen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 200
16 a kohta (uusi)

16 a. korostaa tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013) merkitystä sellaisten uusien ja parempien yritysten perustamisessa, 
jotka edistävät tietoon perustuvan talouden luomista Eurooppaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 201
17 kohta

17. korostaa sitä, miten tehokkaita ovat työorganisaatioiden innovatiiviset muodot, kuten 
oppivat organisaatiot, monitaitoisuuden kehittäminen ja työkierto koulutuksella, jonka 
työnantajat, (poistetaan) aluekehitystuki ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka 
mahdollistavat;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 202
17 kohta

17. tunnustaa, että työorganisaatioiden innovatiiviset muodot, kuten oppivat 
organisaatiot, monitaitoisuuden kehittäminen ja työkierto koulutuksella, jonka 
työnantajat, alakohtaiset rahoitusaloitteet, aluekehitystuki ja aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka mahdollistavat, voivat auttaa työntekijöiden 
uudelleenintegroinnissa ilman, että heidän tietotaitonsa ja ammattitaitonsa jätetään 
hyödyntämättä, ja tukevat näin ollen osallistavia työmarkkinoita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 203
17 kohta

17. korostaa sitä, miten tehokkaita ovat työorganisaatioiden innovatiiviset muodot, kuten 
oppivat organisaatiot, monitaitoisuuden kehittäminen ja työkierto koulutuksella, jonka 
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työnantajat, jatkokoulutusta ja työttömyysturvaa koskevat alakohtaiset 
rahoitusaloitteet, aluekehitystuki ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka mahdollistavat;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 204
18 kohta

18. on vakuuttunut siitä, että on kannustettava pysyviä työsuhteita ja torjuttava köyhyyttä 
ja epävarmoja työsuhteita silloin, kun luottamus on korkealla tasolla, luomalla 
EU:hun normi tulojen vähimmäistasosta sosiaalista osallisuutta varten 
(60 prosenttia BKTL:sta henkeä kohden) ja vähimmäispalkkojen tasosta 
(60 prosenttia keskimääräisestä kansallisesta palkasta), jotta torjuttaisiin 
työssäkäyvien köyhyyttä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 205
18 kohta

18. on vakuuttunut siitä, että on kannustettava muun muassa verotuksen keinoin pysyviä 
työsuhteita, joissa luottamus on korkealla tasolla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 206
18 kohta

18. on vakuuttunut siitä, että joustava työlainsäädäntö, elinikäisen oppimisen 
uudenaikaiset muodot, kestävä ja rahoitettavissa olevat turvajärjestelmät sekä 
tehokas työmarkkinapolitiikka takaavat luottamuksen korkean tason;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 207
18 kohta

18. on vakuuttunut siitä, että on kannustettava pysyviä työsuhteita parantamalla työn 
organisointia ja suhteiden laatua työpaikalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda ja Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 208
19 kohta

19. muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tehokas, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, johon 
sisältyy neuvonta ja opastus, uudelleenkoulutus ja liikkuvuuden tukeminen 
työpaikkojen välisten siirtymäkausien lyhentämiseksi, sekä hyvinvointijärjestelmät, 
joilla olisi aktiivisesti motivoitava ihmisiä etsimään uusia mahdollisuuksia samalla 
kun kannustetaan avoimuutta muutokseen pienentämällä tulojen menetystä ja 
tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 209
19 kohta

19. muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tehokas (poistetaan) työmarkkinapolitiikka, johon 
sisältyy neuvonta ja opastus, uudelleenkoulutus ja liikkuvuuden tukeminen 
työpaikkojen välisten siirtymäkausien lyhentämiseksi, sekä hyvinvointijärjestelmät, 
joilla kannustetaan avoimuutta muutokseen pienentämällä tulojen menetystä ja 
tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 210
19 a kohta (uusi)

19 a. korostaa tarvetta varmistaa, että saavutetut henkilökohtaiset sosiaaliset oikeudet 
säilyvät työtilanteen muuttuessa, siirryttäessä työsopimuksesta toiseen tai 
ammattiasemasta itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi (ja päinvastoin);
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 211
21 kohta

21. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia, joilla edistetään naisten ja miesten 
yhtäläistä pääsyä laadukkaaseen työhön ja jotka noudattavat Euroopan tasa-
arvosopimusta ja toimitaan ripeästi nykyisen sukupuolten välisen palkkaeron 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 212
22 kohta

22. korostaa työmarkkinaosapuolten tarvetta neuvotella paremmista työaikajärjestelyistä, 
jotka (poistetaan) antavat ihmisille mahdollisuuden yhdistää työ- ja perhe-elämä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 213
22 kohta

22. korostaa työmarkkinaosapuolten tarvetta neuvotella työaikajärjestelyistä, joissa 
otetaan huomioon työsuojelu ja työntekijöiden terveys; vaatii kestävän työ- ja 
terveyssuojelun puitteissa lakisääteistä viikkotyöajan enimmäismäärää, joka vastaa 
kestävää työterveyttä koskevia tutkimustuloksia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 214
22 kohta

22. korostaa, että työaikajärjestelyjen on oltava tarpeeksi joustavia useimpien 
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työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin ja antavat ihmisille mahdollisuuden yhdistää 
työ- ja perhe-elämä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 215
22 kohta

22. korostaa (poistetaan) tarvetta neuvotella työaikajärjestelyistä, jotka ovat tarpeeksi 
joustavia useimpien työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin ja antavat ihmisille 
mahdollisuuden yhdistää työ- ja perhe-elämä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 216
22 kohta

22. korostaa, että on otettava huomioon kaikki joustavuuden muodot, myös 
työorganisaation ja työajan joustavuus, erityisesti uusia teknologioita käyttäen;
korostaa työmarkkinaosapuolten tarvetta neuvotella työaikajärjestelyistä, jotka ovat 
tarpeeksi joustavia useimpien työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin ja antavat 
ihmisille mahdollisuuden yhdistää työ- ja perhe-elämä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 217
23 kohta

23. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla tuetaan vanhojen 
työntekijöiden joustavaa eläkkeelle siirtymistä osa-aikatyöhön ja vastaavilla 
järjestelyillä ennen kuin he saavuttavat lakisääteisen eläkeiän, mikä voi lisätä 
vanhojen työntekijöiden integroitumista työmarkkinoihin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 218
23 kohta

23. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia vähentämään toimia, joilla 
työntekijöitä laitetaan varhaiseläkkeelle, ja ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla 
tuetaan vanhojen työntekijöiden joustavaa eläkkeelle siirtymistä osa-aikaeläkkeellä, 
työn jakamisella ja vastaavilla järjestelyillä, jotka voivat lisätä vanhojen 
työntekijöiden aktiivista ikääntymistä ja integroitumista työmarkkinoihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 219
23 kohta

23. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla tuetaan vanhojen 
työntekijöiden aktiivista eläkkeelle siirtymistä osa-aikaeläkkeellä ja vastaavilla 
järjestelyillä, jotka voivat lisätä vanhojen työntekijöiden integroitumista 
työmarkkinoihin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten ja José Albino Silva Peneda

Tarkistus 220
23 kohta

23. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla tuetaan vanhojen 
työntekijöiden joustavaa eläkkeelle siirtymistä osa-aikaeläkkeellä ja vastaavilla 
järjestelyillä, jotka voivat lisätä vanhojen työntekijöiden integroitumista 
työmarkkinoihin, millä kannustetaan pysymään pidempään työelämässä 
ikääntymistä vastaan toimimiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 221
23 kohta

23 kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön direktiivin 2000/78/EY, jossa kielletään 
syrjiminen iän perusteella työssä, sekä ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla tuetaan 
vanhojen työntekijöiden joustavaa eläkkeelle siirtymistä osa-aikaeläkkeellä ja 
vastaavilla järjestelyillä, jotka voivat lisätä vanhojen työntekijöiden integroitumista 
työmarkkinoihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 222
23 kohta

23. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön järjestelyjä, joilla 
tuetaan vanhojen työntekijöiden kestävää ja sosiaalisesti perusteltua eläkkeelle 
siirtymistä (poistetaan) vanhojen ihmisten elin- ja työehtojen parantamiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 223
24 kohta

24. muistuttaa jäsenvaltioita, että jotta Euroopan työllisyysstrategialla saavutettaisiin 
korkeampi kokonaistyöllisyys, tarvitaan sitä tukeva makrotaloudellinen ympäristö, ja 
että työllisyysstrategian on sisällettävä makrotalouspolitiikan ja julkisten menojen 
parempi koordinointi, jolla tuetaan kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöä 
koskevaa kehitystä, mikä edistää uusien, korkealaatuisten työpaikkojen luomista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 224
24 kohta

24. muistuttaa jäsenvaltioita, että makrotaloudellisen ympäristön ohella tarvitaan 
jäsenvaltioiden investointeja työllisyyteen, jotta joustoturvalla saavutettaisiin 
korkeampi kokonaistyöllisyys, (poistetaan) ja että joustoturvaa koskevan strategian on 
sisällettävä makrotalouspolitiikan ja työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan 
julkisten menojen parempi koordinointi järkevän kasvun tukemisen ohella
Lissabonin painopistealojen saavuttamiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 225
25 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 226
25 kohta

25. keskuspankkia kehottaa Euroopan kannustamaan löyhemmällä rahapolitiikalla 
laadukkaiden työpaikkojen ja investointien kasvua kestävän kehityksen puitteissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 227
25 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 228
27 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 229
27 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 230
27 kohta

27. kehottaa eurooppalaisia yrityksiä nopeuttamaan yhteiskuntavastuuta koskevien 
menettelytapojensa täytäntöönpanoa (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 231
27 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta

Tarkistus 232
27 kohta

27. kehottaa eurooppalaisia yrityksiä nopeuttamaan yhteiskuntavastuuta koskevien 
menettelytapojensa täytäntöönpanoa ja kehottaa komissiota käynnistämään yritysten 
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yhteiskuntavastuuta koskevan 13. maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman suositusten täytäntöönpanon ottaen huomioon sosiaaliset ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat joustoturvan yhteisten periaatteiden määrittelyssä 
ja tarpeen edistää laatupolitiikkaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 233
27 a kohta (uusi)

27 a. tunnustaa sen, mitä eurooppalaiset yritykset ovat jo saavuttaneet sosiaalialalla 
vapaaehtoisesti ja kannustaa niitä tekemään vielä enemmän; tukee komission 
harkittua aloitetta, jossa osallistuminen yritysten yhteiskuntavastuuseen jätetään 
vapaaehtoiselle pohjalle ja siten estetään byrokratian lisääntyminen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 234
28 kohta

28. katsoo, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
joustoturvan yleiset periaatteet hyvän työn edistämiseksi perinpohjaisesti tarkistetun
Lissabonin strategian (kestävyyden ja yhteisvastuun yhdennetty strategia) puitteissa;
kehottaa tarkistamaan työllisyyspolitiikan suuntaviivoja keskittymällä työpaikkojen 
laatuun, jota ohjataan laatuindikaattoreilla, jotka jäsenvaltioiden olisi pantava 
täytäntöön kansallisissa uudistusohjelmissaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit sekä työmarkkinaosapuolet 
paremmin mukaan avoimen koordinointimenetelmän, myös Euroopan 
työllisyysstrategian ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen, täytäntöönpanoon ja 
valvontaan kyseisten politiikkojen tehokkuuden optimoimiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Csaba Őry

Tarkistus 235
28 kohta

28. katsoo, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
joustoturvan yleiset periaatteet Lissabonin strategian puitteissa; kehottaa tarkistamaan 
perusteellisesti työllisyyspolitiikan suuntaviivoja siten, että joustoturvan yleiset 
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periaatteet voidaan ottaa huomioon, jotka jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
kansallisissa uudistusohjelmissaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit sekä työmarkkinaosapuolet paremmin 
mukaan avoimen koordinointimenetelmän, myös Euroopan työllisyysstrategian ja 
työllisyyspolitiikan suuntaviivojen, täytäntöönpanoon ja valvontaan kyseisten 
politiikkojen tehokkuuden optimoimiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 236
28 kohta

28. katsoo, että yhteisön toimielimet ja jäsenvaltiot voisivat tarkastaa joustoturvan yleiset 
periaatteet Lissabonin strategian puitteissa vaikutustenarvioinnin osalta Lissabonin-
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa tarkistamaan työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 
sisällyttämällä niihin joustoturvan yleiset periaatteet, jotka jäsenvaltioiden olisi 
pantava täytäntöön kansallisissa uudistusohjelmissaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit sekä 
työmarkkinaosapuolet paremmin mukaan avoimen koordinointimenetelmän, myös 
Euroopan työllisyysstrategian ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen, täytäntöönpanoon 
ja valvontaan kyseisten politiikkojen tehokkuuden optimoimiseksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 237
28 kohta

28. katsoo, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä joustoturvan 
yleisiä periaatteita monialaisena aiheena Lissabonin strategian puitteissa ja
jäsenvaltioiden olisi pantava ne täytäntöön kansallisissa uudistusohjelmissaan;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalliset 
parlamentit sekä työmarkkinaosapuolet paremmin mukaan avoimen 
koordinointimenetelmän, myös Euroopan työllisyysstrategian ja työllisyyspolitiikan 
suuntaviivojen, täytäntöönpanoon ja valvontaan kyseisten politiikkojen tehokkuuden 
optimoimiseksi;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 238
28 a kohta (uusi)

28 a. korostaa tarvetta luoda joustoturvan periaatteiden täytäntöönpanon arvioimiseksi 
asianmukainen menetelmä, joka perustuu todellisuutta ja jäsenvaltioiden 
työmarkkinoiden haasteita vastaaviin moniin malleihin, pikemmin kuin tiukasti 
määriteltyihin joustoturvan malleihin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 239
29 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 240
29 kohta

29. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota näiden tehdessä väliarviota 
sosiaalipoliittisesta ohjelmasta ottaen huomioon Euroopan parlamentin mietinnön 
yhteiskunnallisen todellisuuden kartoittamisesta laatimaan kunnianhimoisen 
sosiaalipoliittisen uudistusohjelman EU:ta ja jäsenvaltioita varten; kehottaa kyseisiä 
toimielimiä laatimaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sosiaalisen Euroopan 
tulevaisuutta koskevan vision, jolla edistetään kestävää kehitystä, täystyöllisyyttä ja 
työn laadun parantamista, sosiaalisia oikeuksia ja sosiaalista suojelua, jotka ovat 
kiinteä osa eurooppalaista perintöä ja jotka on varmistettava; korostaa, että 
sosiaalinen Eurooppa tarjoaa yhdessä kunnianhimoisten kansallisten uudistusten 
kanssa tällä tavoin todellista lisäarvoa työtä tekeville ihmisille ja kansalaisille käyttäen 
kaikkia välineitä (avointa koordinointimenetelmää, kansallista ja EU:n lainsäädäntöä, 
sosiaalista vuoropuhelua ja ohjelmia); katsoo, että vain sisämarkkinat, joissa 
taloudellinen suorituskyky yhdistetään sosiaalisiin oikeuksiin, voivat saada 
kansalaisten tuen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 241
29 kohta

29. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota (poistetaan) laatimaan kunnianhimoisen 
sosiaalisen uudistusohjelman EU:ta ja jäsenvaltioita varten; kehottaa kyseisiä 
toimielimiä laatimaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sosiaalisen Euroopan 
tulevaisuutta koskevan vision (poistetaan); korostaa näin ollen, että kasvun 
vahvistamiseksi ja työllisyyden ja työn laadun parantamiseksi on varmistettava 
sosiaaliset oikeudet ja sosiaalinen suojelu, jotka ovat kiinteä osa eurooppalaista 
perintöä; korostaa, että sosiaalinen Eurooppa tarjoaa yhdessä kunnianhimoisten 
kansallisten uudistusten kanssa tällä tavoin todellista lisäarvoa työtä tekeville ihmisille 
ja kansalaisille käyttäen kaikkia välineitä (poistetaan); katsoo, että vain sisämarkkinat, 
joissa taloudellinen vapaus yhdistetään sosiaalisiin oikeuksiin, voivat saada 
kansalaisten tuen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 242
29 kohta

29. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota näiden tehdessä väliarviota 
sosiaalipoliittisesta ohjelmasta ottaen huomioon Euroopan parlamentin mietinnön 
yhteiskunnallisen todellisuuden kartoittamisesta laatimaan kunnianhimoisen 
sosiaalisen uudistusohjelman EU:ta ja jäsenvaltioita varten; (poistetaan) korostaa näin 
ollen, että kasvun vahvistamiseksi ja työllisyyden ja työn laadun parantamiseksi on 
varmistettava sosiaaliset oikeudet ja sosiaalinen suojelu, jotka ovat kiinteä osa 
eurooppalaista perintöä; korostaa, että sosiaalinen Eurooppa tarjoaa yhdessä 
kunnianhimoisten kansallisten uudistusten kanssa tällä tavoin todellista lisäarvoa työtä 
tekeville ihmisille ja kansalaisille käyttäen kaikkia välineitä (avointa 
koordinointimenetelmää, kansallista ja EU:n lainsäädäntöä, sosiaalista vuoropuhelua 
ja ohjelmia); katsoo, että vain sisämarkkinat, joissa taloudellinen vapaus yhdistetään 
sosiaalisiin oikeuksiin, voivat saada kansalaisten tuen;

Or. de


