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Tarkistus 15
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komission vuosikertomukseen ja 
yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä 
jäsenvaltioiden kansallisten 
uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
painopistealueilla, eli 

2. Komission vuosikertomukseen ja 
yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä 
jäsenvaltioiden kansallisten 
uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että 
työllisyysasteen, erityisesti naisten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden 
työllisyysasteen, nostamiseksi
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
painopistealueilla, eli pyrittävä

– pyrittävä houkuttelemaan useampia 
ihmisiä työelämään ja pysymään 
työelämässä, lisäämään työvoiman 
tarjontaa ja nykyaikaistamaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä,

– houkuttelemaan useampia ihmisiä 
työelämään ja laadukkaaseen työhön ja 
pysymään työelämässä, lisäämään 
työvoiman tarjontaa ja nykyaikaistamaan 
sosiaalisen suojelun järjestelmiä,

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä ja 

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
kykyä sopeutua globalisaatiosta johtuviin 
haasteisiin ja 

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

Or. fr

Tarkistus 16
Astrid Lulling

Päätösehdotus
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toteuttaessaan suuntaviivoja 
jäsenvaltioiden on tehostettava 
suuntaviivojen sekä sosiaalisen suojelun 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
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avoimen koordinointimenetelmän välistä 
vuorovaikutusta.

Or. fr

Tarkistus 17
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– täystyöllisyyttä: Täystyöllisyyden 
saavuttaminen sekä työttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolella olon 
vähentäminen lisäämällä työvoiman 
kysyntää ja tarjontaa integroitua 
joustoturva-ajattelutapaa noudattaen on 
elintärkeää talouskasvun ylläpitämiseksi ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi. Tämä edellyttää 
toimintalinjoja, jotka kohdistuvat 
samanaikaisesti työmarkkinoiden 
joustavuuteen, työn organisointiin ja 
työmarkkinasuhteisiin sekä 
työllisyysturvaan ja sosiaaliturvaan;

– täystyöllisyyttä: Työntekijöiden
asianmukaiset oikeudet ja asianmukaisen 
palkan takaavan täystyöllisyystilanteen 
saavuttaminen sekä työttömyyden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolella olon 
vähentäminen lisäämällä työvoiman 
kysyntää ja tarjontaa integroitua 
joustoturva-ajattelutapaa noudattaen on 
elintärkeää talouskasvun ylläpitämiseksi, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi ja sosiaalisen edistyksen 
nopeuttamiseksi. Tämä edellyttää 
toimintalinjoja, jotka kohdistuvat 
samanaikaisesti työn organisoinnin 
parantamiseen ja työmarkkinasuhteisiin 
sekä työllisyysturvaan ja sosiaaliturvaan;

Or. pt

Tarkistus 18
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työn laadun ja tuottavuuden 
parantamista: Pyrkimykset työllisyysasteen 
nostamiseksi ovat kytköksissä 
työpaikkojen vetovoiman, työn laadun ja 
työn tuottavuuden kasvun parantamiseen 

– työn laadun ja tuottavuuden 
parantamista: Pyrkimykset työllisyysasteen 
nostamiseksi ovat kytköksissä 
työpaikkojen vetovoiman, työn laadun ja 
työn tuottavuuden kasvun parantamiseen,
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sekä segmentoitumisen ja työtä tekevien 
köyhien osuuden vähentämiseen. Työn 
laadun, tuottavuuden ja työllisyyden välistä 
synergiaa olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti;

segmentoitumisen vähentämiseen sekä 
tarjolla olevan vapaaehtoisen osa-
aikatyön lisäämiseen. Työn laadun, 
tuottavuuden ja työllisyyden välistä 
synergiaa olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti;

Or. fr

Tarkistus 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työn laadun ja tuottavuuden 
parantamista: Pyrkimykset työllisyysasteen 
nostamiseksi ovat kytköksissä 
työpaikkojen vetovoiman, työn laadun ja 
työn tuottavuuden kasvun parantamiseen 
sekä segmentoitumisen ja työtä tekevien 
köyhien osuuden vähentämiseen. Työn 
laadun, tuottavuuden ja työllisyyden välistä 
synergiaa olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti;

– työn laadun ja tuottavuuden 
parantamista: Pyrkimykset työllisyysasteen 
nostamiseksi ovat kytköksissä 
työpaikkojen vetovoiman, työn laadun ja 
työn tuottavuuden kasvun parantamiseen 
sekä segmentoitumisen, miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon ja työtä tekevien 
köyhien osuuden vähentämiseen. Työn 
laadun, tuottavuuden ja työllisyyden välistä 
synergiaa olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti;

Or. es

Tarkistus 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjumiseksi, 

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
yksinhuoltajaperheiden ja varattomien 
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työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien työelämään 
integroitumisen tukemiseksi sekä 
työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

suurperheiden köyhyyden – torjumiseksi, 
työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien työelämään 
integroitumisen tukemiseksi sekä 
työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

Or. el

Tarkistus 21
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjumiseksi, 
työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien työelämään 
integroitumisen tukemiseksi sekä 
työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten ja yksinhuoltajaperheiden 
köyhyyden – torjumiseksi, työmarkkinoilta 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
työelämään integroitumisen tukemiseksi 
sekä työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

Or. fr
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Tarkistus 22
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjumiseksi, 
työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien työelämään 
integroitumisen tukemiseksi sekä 
työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
naisten ja lasten köyhyyden –
torjumiseksi, työmarkkinoilta 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
työelämään integroitumisen tukemiseksi 
sekä työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

Or. pt

Tarkistus 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjumiseksi, 
työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien työelämään 
integroitumisen tukemiseksi sekä 

– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista: 
Määrätietoisia toimia tarvitaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi ja 
lujittamiseksi, köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjumiseksi, 
työmarkkinoilta syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja naisten ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
työelämään integroitumisen tukemiseksi 
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työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

sekä työllisyyttä, työttömyyttä ja työn 
tuottavuutta koskevien alueellisten erojen 
vähentämiseksi erityisesti kehityksessä 
jälkeen jääneillä alueilla. Vuorovaikutusta 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa on 
lujitettava.

Or. es

Tarkistus 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Edistyminen edellyttää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa. 
Sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja edistäminen olisi 
varmistettava kaikessa toiminnassa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
kaikkien sukupuolierojen merkittävään 
kaventamiseen työmarkkinoilla Euroopan 
tasa-arvosopimuksen mukaisesti. Tämä 
auttaa jäsenvaltioita vastaamaan 
väestörakenteellisiin haasteisiin. Osana 
uutta sukupolvien välistä lähestymistapaa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
nuorten asemaan siten, että pannaan 
täytäntöön eurooppalainen nuorisosopimus, 
sekä työhön pääsyn edistämiseen koko 
työelämän ajan. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös muita heikommassa 
asemassa olevien, mukaan lukien 
vammaisten ja vajaakuntoisten, sekä 
kolmansien maiden ja Euroopan unionin 
kansalaisten välisten työllisyyserojen 
merkittävään kaventamiseen kansallisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Edistyminen edellyttää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa. 
Sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja edistäminen olisi 
varmistettava kaikessa toiminnassa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
kaikkien sukupuolierojen merkittävään 
kaventamiseen työmarkkinoilla Euroopan 
tasa-arvosopimuksen mukaisesti, mikä 
edellyttää yhdenvertaisesta kohtelusta ja 
epätasa-arvon torjumisesta annettujen 
EU:n direktiivien tiukkaa soveltamista. 
Tämä auttaa jäsenvaltioita vastaamaan 
väestörakenteellisiin haasteisiin. Osana 
uutta sukupolvien välistä lähestymistapaa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
nuorten asemaan siten, että pannaan 
täytäntöön eurooppalainen nuorisosopimus, 
sekä työhön pääsyn edistämiseen koko 
työelämän ajan. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös muita heikommassa 
asemassa olevien, mukaan lukien naisten, 
vammaisten ja vajaakuntoisten, sekä 
kolmansien maiden ja Euroopan unionin 
kansalaisten välisten työllisyyserojen 
merkittävään kaventamiseen kansallisten 
tavoitteiden mukaisesti.
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Or. el

Tarkistus 25
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Edistyminen edellyttää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa. 
Sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja edistäminen olisi 
varmistettava kaikessa toiminnassa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
kaikkien sukupuolierojen merkittävään 
kaventamiseen työmarkkinoilla Euroopan 
tasa-arvosopimuksen mukaisesti. Tämä 
auttaa jäsenvaltioita vastaamaan 
väestörakenteellisiin haasteisiin. Osana 
uutta sukupolvien välistä lähestymistapaa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
nuorten asemaan siten, että pannaan 
täytäntöön eurooppalainen nuorisosopimus, 
sekä työhön pääsyn edistämiseen koko 
työelämän ajan. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös muita heikommassa 
asemassa olevien, mukaan lukien 
vammaisten ja vajaakuntoisten, sekä 
kolmansien maiden ja Euroopan unionin 
kansalaisten välisten työllisyyserojen 
merkittävään kaventamiseen kansallisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Edistyminen edellyttää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa. 
Sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja edistäminen olisi 
varmistettava kaikessa toiminnassa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
kaikkien sukupuolierojen merkittävään 
kaventamiseen työmarkkinoilla Euroopan 
tasa-arvosopimuksen mukaisesti erityisesti 
soveltamalla asianmukaisella ja 
konkreettisella tavalla yhdenvertaisesta 
kohtelusta annettuja EU:n direktiivejä. 
Tämä auttaa jäsenvaltioita vastaamaan 
väestörakenteellisiin haasteisiin. Osana 
uutta sukupolvien välistä lähestymistapaa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
nuorten asemaan siten, että pannaan 
täytäntöön eurooppalainen nuorisosopimus, 
sekä työhön pääsyn edistämiseen koko 
työelämän ajan. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös muita heikommassa 
asemassa olevien, mukaan lukien 
vammaisten ja vajaakuntoisten, sekä 
kolmansien maiden ja Euroopan unionin 
kansalaisten välisten työllisyyserojen 
merkittävään kaventamiseen kansallisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 26
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 17 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 17. Täystyöllisyyteen, työn 
laadun ja tuottavuuden parantamiseen sekä 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen 
tähtäävien työllisyyspolitiikkojen 
täytäntöönpano.

Suuntaviiva 17. Täystyöllisyyteen, työn 
laadun ja työllisyysturvan parantamiseen 
sekä sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen 
tähtäävien työllisyyspolitiikkojen 
täytäntöönpano sekä sellaisen 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
edistäminen, joka kattaa naisten 
työttömyyttä ja työoloja, naisten rajallista 
työntekoa ja palkattomien kotitöiden 
epätasaista jakautumista koskevat 
ongelmat.

Or. pt

Tarkistus 27
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 6 kappale – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen,

– useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
kokoaikaisten ja osa-aikaisten 
työpaikkojen tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen,

Or. fr
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Tarkistus 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 6 kappale – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen,

– useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen, miesten 
ja naisten välisen epätasa-arvon 
vähentäminen sekä sosiaalisen suojelun 
järjestelmien nykyaikaistaminen,

Or. es

Tarkistus 29
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 6 kappale – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn kehittäminen

– työntekijöiden ja yritysten uusiin 
haasteisiin sopeutumista koskevan kyvyn
kehittäminen

Or. fr

Tarkistus 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 1 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen 

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen, miesten 
ja naisten välisen epätasa-arvon 
vähentäminen sekä sosiaalisen suojelun 
järjestelmien nykyaikaistaminen 
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Or. es

Tarkistus 31
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 1 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen 

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään, mieluiten vakituisiin 
työsuhteisiin, ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen 

Or. fr

Tarkistus 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – 1 osa – 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

Työllisyysasteen kohottaminen on 
tehokkain tapa lisätä taloudellista kasvua ja 
edistää sosiaaliseen osallisuuteen 
perustuvia talouksia sekä varmistaa 
turvaverkko niille, jotka eivät pysty 
työskentelemään. On entistäkin 
välttämättömämpää edistää 
elämänkaariajattelua työelämässä ja 
nykyaikaistaa sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä niiden riittävyyden, 
rahoituksen kestävyyden ja yhteiskunnan 
muuttuviin tarpeisiin mukautumisen 
varmistamiseksi, sillä työikäisen väestön 
määrän odotetaan vähenevän. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota miesten ja 
naisten jatkuvien työllisyyserojen 
kaventamiseen, ikääntyneiden 
työntekijöiden ja nuorten työllisyysasteen 

Työllisyysasteen kohottaminen on 
tehokkain tapa lisätä taloudellista kasvua ja 
edistää sosiaaliseen osallisuuteen 
perustuvia talouksia sekä varmistaa 
turvaverkko niille, jotka eivät pysty 
työskentelemään. On entistäkin 
välttämättömämpää edistää 
elämänkaariajattelua työelämässä ja 
nykyaikaistaa sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä niiden riittävyyden, 
rahoituksen kestävyyden ja yhteiskunnan 
muuttuviin tarpeisiin mukautumisen 
varmistamiseksi, sillä työikäisen väestön 
määrän odotetaan vähenevän. Aivan 
erityisesti pitäisi pyrkiä kaventamaan
miesten ja naisten jatkuvia työllisyyseroja, 
nostamaan ikääntyneiden työntekijöiden ja 
nuorten työllisyysastetta uuden 
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nostamiseen uuden sukupolvien välisen 
lähestymistavan mukaisesti sekä 
työmarkkinoilta pahiten syrjäytyneiden 
aktiivisen työmarkkinoille osallistumisen 
edistämiseen. On myös lisättävä toimia 
nuorten aseman parantamiseksi 
työmarkkinoilla ja nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi merkittävästi, sillä se on 
keskimäärin kaksinkertainen 
kokonaistyöttömyysasteeseen verrattuna.

sukupolvien välisen lähestymistavan 
mukaisesti sekä edistämään aktiivista 
osallistumista työmarkkinoille 
työmarkkinoilta pahiten syrjäytyneiden 
henkilöiden tapauksessa, erityisesti kun 
kyse on sellaisen moniperusteisen 
syrjinnän uhreista, jota vaikeapääsyisten 
saaristo- ja vuoristoalueiden hankalat 
maantieteelliset olosuhteet vain 
pahentavat. On myös lisättävä toimia 
nuorten aseman parantamiseksi 
työmarkkinoilla ja nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi merkittävästi, sillä se on 
keskimäärin kaksinkertainen 
kokonaistyöttömyysasteeseen verrattuna.

Or. el

Tarkistus 33
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 18 – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– määrätietoiset toimet naisten 
osallistumisen lisäämiseksi sekä 
työllisyyteen, työttömyyteen ja palkkoihin 
liittyvien sukupuolierojen kaventamiseksi,

– määrätietoiset toimet naisten 
osallistumisen lisäämiseksi sekä 
työllisyyteen, työttömyyteen, palkkoihin, 
uralla etenemiseen ja ammatilliseen 
koulutukseen liittyvien sukupuolierojen 
kaventamiseksi,

Or. pt

Tarkistus 34
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 18 – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työn ja yksityiselämän sovittaminen
yhteen aiempaa paremmin sekä edullisten 

– työn ja yksityiselämän yhteen 
sovittamisen helpottaminen muun muassa 
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lastenhoitopalvelujen ja muille 
huollettaville suunnattujen hoitopalvelujen 
tarjoaminen,

tukemalla yksinhuoltajaperheitä 
edistämällä perhe-elämään liittyvien 
velvollisuuksien tasapuolista jakamista, 
lisäämällä investointeja julkisiin 
palveluihin ja edistämällä näiden 
palvelujen käyttöä sekä tarjoamalla 
vanhemmille (niin miehille kuin 
naisillekin) mahdollisuus tehdä osa-
aikatyötä ilman minkäänlaista syrjintää 
suhteessa normaaliin työaikaan sekä
laadukkaiden ja edullisten
päivähoitopaikkojen tarjoaminen 
90 prosentille oppivelvollisuusikäisistä 
lapsista kaikissa jäsenvaltioissa 
vuoteen 2010 mennessä ja muille 
huollettaville suunnattujen hoitopalvelujen 
tarjoaminen,

Or. pt

Tarkistus 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 1 osa – 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

Aktiivisen osallisuuden politiikoilla 
voidaan lisätä työvoiman tarjontaa ja 
parantaa yhteenkuuluvuutta 
yhteiskunnassa, ja ne ovat tehokkaita 
keinoja parantaa kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
integroitumista yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoille. Jokaiselle työttömäksi 
joutuvalle henkilölle on tarjottava uusi 
mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. 
Nuorten henkilöiden tapauksessa tämän 
ajanjakson olisi oltava lyhyt, esimerkiksi 
korkeintaan neljä kuukautta vuoteen 2010 
mennessä; aikuisten tapauksessa enintään 
12 kuukautta. Pitkäaikaistyöttömille olisi 
tarjottava aktiivisia työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä ottaen huomioon 
vertailuarvoksi asetettu 25 prosentin 
osallistumisaste vuonna 2010. Aktivoinnin 

Aktiivisen osallisuuden politiikoilla 
voidaan lisätä työvoiman tarjontaa ja 
parantaa yhteenkuuluvuutta 
yhteiskunnassa, ja ne ovat tehokkaita 
keinoja parantaa kaikkein 
epäedullisimmassa asemassa olevien 
integroitumista yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoille. Jokaiselle työttömäksi 
joutuvalle henkilölle on tarjottava uusi 
mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. 
Nuorten henkilöiden tapauksessa tämän 
ajanjakson olisi oltava lyhyt, esimerkiksi 
korkeintaan neljä kuukautta vuoteen 2010 
mennessä; aikuisten tapauksessa enintään 
12 kuukautta. Pitkäaikaistyöttömille olisi 
tarjottava aktiivisia työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä ottaen huomioon 
vertailuarvoksi asetettu 25 prosentin 
osallistumisaste vuonna 2010. Aktivoinnin 
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olisi tapahduttava koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun, 
työpaikan tai muun työllistyvyyttä 
edistävän toimenpiteen muodossa, minkä 
lisäksi olisi tarvittaessa annettava jatkuvaa 
työnhakuapua. Osallistumista voidaan 
lisätä ja sosiaalista syrjäytymistä torjua 
helpottamalla työnhakijoiden työnsaantia, 
ehkäisemällä työttömyyttä ja 
varmistamalla, että työttömäksi joutuneet 
henkilöt pysyvät kiinteässä yhteydessä 
työmarkkinoihin ja työllistämiskelpoisina. 
Tämä noudattaa myös joustoturva-
ajattelutapaa. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää työmarkkinoilla 
olevien esteiden purkamista avustamalla 
tehokkaassa työnhaussa, helpottamalla 
koulutuksen ja muiden aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
saatavuutta, varmistamalla 
kohtuuhintaisten peruspalvelujen saatavuus 
ja takaamalla riittävä 
vähimmäistoimeentulo kaikille. Valitussa 
lähestymistavassa olisi samanaikaisesti 
varmistettava, että työnteko on kannattavaa 
kaikille työntekijöille, sekä poistettava 
työttömyys-, köyhyys- ja työelämän 
ulkopuolella oloon liittyvät loukut. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä muita 
heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden, vähän koulutetut työntekijät 
mukaan lukien, työmarkkinoille 
osallistumisen edistämiseen muun muassa 
laajentamalla sosiaalipalveluja ja 
yhteisötaloutta sekä kehittämällä uusia 
työllistymismahdollisuuksia kollektiivisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi. Erityisen tärkeitä 
ovat syrjinnän torjunta, vajaakuntoisten 
työhönpääsyn edistäminen sekä 
maahanmuuttajien ja vähemmistöjen 
integroiminen.

olisi tapahduttava koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun, 
työpaikan tai muun työllistyvyyttä 
edistävän toimenpiteen muodossa, minkä
lisäksi olisi tarvittaessa annettava jatkuvaa 
työnhakuapua. Osallistumista voidaan 
lisätä ja sosiaalista syrjäytymistä torjua 
helpottamalla työnhakijoiden työnsaantia, 
ehkäisemällä työttömyyttä ja 
varmistamalla, että työttömäksi joutuneet 
henkilöt pysyvät kiinteässä yhteydessä 
työmarkkinoihin ja työllistämiskelpoisina. 
Tämä noudattaa myös joustoturva-
ajattelutapaa. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää työmarkkinoilla 
olevien esteiden purkamista avustamalla 
tehokkaassa työnhaussa, helpottamalla 
koulutuksen ja muiden aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
saatavuutta, varmistamalla 
kohtuuhintaisten peruspalvelujen saatavuus 
ja takaamalla riittävä 
vähimmäistoimeentulo kaikille. Valitussa 
lähestymistavassa olisi samanaikaisesti 
varmistettava, että työnteko on kannattavaa 
kaikille työntekijöille ja että 
samapalkkaisuuden periaatetta 
noudatetaan, sekä poistettava työttömyys-, 
köyhyys- ja työelämän ulkopuolella oloon 
liittyvät loukut. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä muita heikommassa asemassa 
olevien henkilöiden, vähän koulutetut 
työntekijät mukaan lukien, työmarkkinoille 
osallistumisen edistämiseen muun muassa 
laajentamalla sosiaalipalveluja ja 
yhteisötaloutta sekä kehittämällä uusia 
työllistymismahdollisuuksia kollektiivisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi. Erityisen tärkeitä 
ovat syrjinnän torjunta, naisten ja 
vajaakuntoisten työhönpääsyn edistäminen 
sekä maahanmuuttajien ja vähemmistöjen 
integroiminen.

Or. es
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Tarkistus 36
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 19 – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– uusien työllistymismahdollisuuksien 
kehittäminen henkilö- ja yrityspalveluissa 
erityisesti paikallisesti.

– uusien työllistymismahdollisuuksien 
kehittäminen henkilö- ja yrityspalveluissa 
erityisesti paikallisesti ja alueellisesti.

Or. fr

Tarkistus 37
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 19 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviiva 19 a. Aktiivisen 
työmarkkinoille integroitumisen 
varmistaminen kannustavin toimin, jotka 
mahdollistavat pysyvän ja laadukkaan 
työn saannin

Or. fr

Tarkistus 38
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 20 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työmarkkinainstituutioiden ja erityisesti 
työvoimapalvelujen nykyaikaistaminen ja 
lujittaminen, myös työllisyys- ja 
koulutusmahdollisuuksien avoimuuden 
varmistamiseksi kansallisella ja Euroopan 
tasolla,

– työmarkkinainstituutioiden ja erityisesti 
työvoimapalvelujen nykyaikaistaminen ja 
lujittaminen, myös työllisyys- ja 
koulutusmahdollisuuksien avoimuuden 
varmistamiseksi kansallisella ja Euroopan 
tasolla sekä olennaisten tietojen 
saamiseksi naisten ja miesten 
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yhdenvertaisesta kohtelusta ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista,

Or. fr

Tarkistus 39
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – 2 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Työntekijöiden ja yritysten
sopeutumiskyvyn parantaminen

2. Työnhakijoiden, työntekijöiden ja 
yritysjohtajien sopeutumiskyvyn 
parantaminen

Or. fr

Tarkistus 40
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 21 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työllisyyslainsäädännön mukauttaminen, 
erilaisten työsuhde- ja työaikajärjestelyjen 
tarkistaminen tarpeen mukaan,

– työlainsäädännön mukauttaminen ja 
työaikajärjestelyjen tarkistaminen,

Or. fr

Tarkistus 41
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 21 – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pimeää työtä koskevan kysymyksen 
tarkastelu,

– pimeään työhön puuttuminen
toimenpiteillä, jotka tekevät siitä 
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kannattamatonta palkansaajille ja 
yrityksille,

Or. fr

Tarkistus 42
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 21 – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– muutosten, myös talouden 
rakenneuudistuksen, ja erityisesti kaupan 
avautumiseen liittyvien muutosten
ennakoinnin parantaminen ja positiivinen 
hallinta, jotta voitaisiin minimoida niistä 
aiheutuvat sosiaaliset kustannukset ja 
helpottaa sopeutumista,

– muutosten, myös globalisaatiosta 
johtuvien talouden rakenneuudistuksen 
ennakoinnin parantaminen ja positiivinen 
hallinta, jotta voitaisiin minimoida niistä 
aiheutuvat sosiaaliset seuraukset ja 
helpottaa sopeutumista,

Or. fr

Tarkistus 43
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 21 – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ammattiasemassa tapahtuvien 
siirtymien tukeminen, koulutus, 
itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yritysten perustaminen ja 
maantieteellinen liikkuvuus mukaan 
luettuina.

– jäsenvaltioiden omien, neuvostossa 
hyväksyttyihin yhteisiin 
joustoturvaperiaatteisiin perustuvien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpano.

Or. fr
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Tarkistus 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Päätösehdotus
Liite – 3 osa – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja palvelutalous edellyttää 
erilaisia taitoja kuin perinteinen teollisuus, 
ja näitä taitoja on myös teknologisten 
muutosten ja innovaatioiden vuoksi 
jatkuvasti ajanmukaistettava. Jos 
työntekijät haluavat pysyä ja kehittyä 
työssään ja olla valmiita työpaikan 
vaihdoksiin ja muuttuviin työmarkkinoihin, 
heidän on lisättävä ja uudistettava taitojaan 
säännöllisesti. Yritysten tuottavuus riippuu 
sellaisen työvoiman kouluttamisesta ja 
ylläpitämisestä, joka kykenee sopeutumaan 
muutokseen. Hallitusten on varmistettava, 
että koulutustaso nousee ja että nuorilla on 
tarvittavat keskeiset taidot eurooppalaisen 
nuorisosopimuksen mukaisesti. Nuorten 
työmarkkinamahdollisuuksien 
parantamiseksi Euroopan unionin olisi 
asetettava tavoitteeksi, että keskimäärin 
enintään 10 prosenttia nuorista päättää 
koulunkäyntinsä varhaisessa vaiheessa ja 
että vähintään 85 prosentilla 22-vuotiaista 
olisi keskiasteen koulutus vuonna 2010. 
Politiikkojen tavoitteena olisi myös oltava, 
että keskimäärin vähintään 12,5 prosenttia 
työikäisistä aikuisista (25–64-vuotiaista) 
osallistuu Euroopan unionissa elinikäiseen 
oppimiseen. Kaikki sidosryhmät olisi 
saatava mukaan kehittämään ja edistämään 
jo varhaisesta iästä alkavaa todellista 
elinikäisen oppimisen kulttuuria. Jotta 
asukasta kohti laskettavia julkisia ja 
yksityisiä investointeja 
henkilöstövoimavaroihin saataisiin lisättyä 
merkittävästi ja investointien laatu ja 
tehokkuus voitaisiin taata, on tärkeää 
huolehtia siitä, että kustannukset ja tehtävät 
jakautuvat kaikkien toimijoiden kesken 
tasapuolisesti ja avoimesti, ja vahvistaa 
koulutuspolitiikkaa koskevaa näyttöä. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi käytettävä 

Osaamis- ja palvelutalous edellyttää 
erilaisia taitoja kuin perinteinen teollisuus, 
ja näitä taitoja on myös teknologisten 
muutosten ja innovaatioiden vuoksi 
jatkuvasti ajanmukaistettava. Jos 
työntekijät haluavat pysyä ja kehittyä 
työssään ja olla valmiita työpaikan 
vaihdoksiin ja muuttuviin työmarkkinoihin, 
heidän on lisättävä ja uudistettava taitojaan 
säännöllisesti. Yritysten tuottavuus riippuu 
sellaisen työvoiman kouluttamisesta ja 
ylläpitämisestä, joka kykenee sopeutumaan 
muutokseen. Hallitusten on varmistettava, 
että koulutustaso nousee ja että nuorilla on 
tarvittavat keskeiset taidot eurooppalaisen 
nuorisosopimuksen mukaisesti. Nuorten 
työmarkkinamahdollisuuksien 
parantamiseksi Euroopan unionin olisi 
asetettava tavoitteeksi, että keskimäärin 
enintään 10 prosenttia nuorista päättää 
koulunkäyntinsä varhaisessa vaiheessa ja 
että vähintään 85 prosentilla 22-vuotiaista 
olisi keskiasteen koulutus vuonna 2010. 
Politiikkojen tavoitteena olisi myös oltava, 
että keskimäärin vähintään 12,5 prosenttia 
työikäisistä aikuisista (25–64-vuotiaista) 
osallistuu Euroopan unionissa elinikäiseen 
oppimiseen, ja erityistä huomiota pitäisi 
kiinnittää naisiin, vammaisiin, 
maahanmuuttajiin, etnisiin 
vähemmistöihin ja pitkäaikaistyöttömiin.
Kaikki sidosryhmät olisi saatava mukaan 
kehittämään ja edistämään jo varhaisesta 
iästä alkavaa todellista elinikäisen 
oppimisen kulttuuria. Jotta asukasta kohti 
laskettavia julkisia ja yksityisiä 
investointeja henkilöstövoimavaroihin 
saataisiin lisättyä merkittävästi ja 
investointien laatu ja tehokkuus voitaisiin 
taata, on tärkeää huolehtia siitä, että 
kustannukset ja tehtävät jakautuvat 
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paremmin hyväkseen rakennerahastojen ja 
Euroopan investointipankin tarjoamia 
mahdollisuuksia koulutusinvestointeihin. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
johdonmukaiset ja kattavat elinikäistä 
oppimista koskevat strategiat, joihin ne 
ovat sitoutuneet.

kaikkien toimijoiden kesken tasapuolisesti 
ja avoimesti, ja vahvistaa 
koulutuspolitiikkaa koskevaa näyttöä. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
paremmin hyväkseen rakennerahastojen ja 
Euroopan investointipankin tarjoamia 
mahdollisuuksia koulutusinvestointeihin. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
johdonmukaiset ja kattavat elinikäistä 
oppimista koskevat strategiat, joihin ne 
ovat sitoutuneet.

Or. es

Tarkistus 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 23 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– osallisuutta edistävät koulutuspolitiikat ja 
toimet, joilla helpotetaan merkittävästi 
pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen 
sekä toisen ja korkea-asteen koulutukseen, 
mukaan luettuina oppisopimukset ja 
yrittäjyyskoulutus,

– osallisuutta edistävät koulutuspolitiikat ja 
toimet, joilla helpotetaan merkittävästi 
pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen 
sekä toisen ja korkea-asteen koulutukseen, 
mukaan luettuina oppisopimukset ja 
yrittäjyyskoulutus, siten, että julkinen ja 
yksityinen sektori edistävät naisten 
osallistumista niihin asioihin, joissa he 
ovat aliedustettuja, ja että naisten tietoja 
ja taitoja hyödynnetään,

Or. el

Tarkistus 46
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 23 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– osallisuutta edistävät koulutuspolitiikat ja – osallisuutta edistävät koulutuspolitiikat ja 
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toimet, joilla helpotetaan merkittävästi 
pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen 
sekä toisen ja korkea-asteen koulutukseen, 
mukaan luettuina oppisopimukset ja 
yrittäjyyskoulutus,

toimet, joilla helpotetaan merkittävästi 
pääsyä ammatilliseen peruskoulutukseen 
sekä toisen ja korkea-asteen koulutukseen, 
mukaan luettuina oppisopimukset ja 
yrittäjyyskoulutus, muun muassa 
monipuolistamalla nuorten tyttöjen 
ammatinvalintaa,

Or. fr

Tarkistus 47
Astrid Lulling

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 23 – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaikille avointen tehokkaiden elinikäistä 
oppimista koskevien strategioiden 
käyttöönotto kouluissa, yrityksissä, 
julkishallinnossa ja kodeissa 
eurooppalaisten sopimusten mukaisesti, 
mukaan lukien asianmukaiset kannustimet 
ja kustannusten jakamista koskevat 
järjestelyt, joilla pyritään tehostamaan 
erityisesti heikon ammattitaidon omaavien 
ja ikääntyvien työntekijöiden osallistumista 
jatko- ja työpaikkakoulutukseen kaikissa 
elämän vaiheissa.

– kaikille avointen tehokkaiden elinikäistä 
oppimista koskevien strategioiden 
käyttöönotto kouluissa, yrityksissä, 
julkishallinnossa ja kodeissa 
eurooppalaisten sopimusten mukaisesti, 
mukaan lukien asianmukaiset kannustimet 
ja kustannusten jakamista koskevat 
järjestelyt, joilla pyritään tehostamaan 
erityisesti heikon ammattitaidon omaavien
työntekijöiden, ikääntyvien työntekijöiden 
sekä perhe-elämään liittyvien 
velvollisuuksien hoitamiseksi työnteon 
tilapäisesti tai lopullisesti lopettaneiden 
henkilöiden osallistumista jatko- ja 
työpaikkakoulutukseen kaikissa elämän 
vaiheissa.

Or. fr
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Tarkistus 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 23 – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaikille avointen tehokkaiden elinikäistä 
oppimista koskevien strategioiden 
käyttöönotto kouluissa, yrityksissä, 
julkishallinnossa ja kodeissa 
eurooppalaisten sopimusten mukaisesti, 
mukaan lukien asianmukaiset kannustimet 
ja kustannusten jakamista koskevat 
järjestelyt, joilla pyritään tehostamaan 
erityisesti heikon ammattitaidon omaavien 
ja ikääntyvien työntekijöiden osallistumista 
jatko- ja työpaikkakoulutukseen kaikissa 
elämän vaiheissa.

– kaikille avointen tehokkaiden elinikäistä 
oppimista koskevien strategioiden 
käyttöönotto kouluissa, yrityksissä, 
julkishallinnossa ja kodeissa 
eurooppalaisten sopimusten mukaisesti, 
mukaan lukien asianmukaiset kannustimet 
ja kustannusten jakamista koskevat 
järjestelyt, joilla pyritään tehostamaan 
erityisesti heikon ammattitaidon omaavien
työntekijöiden, ikääntyvien työntekijöiden 
sekä kaikenikäisten, työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi työnteon tilapäisesti 
lopettaneiden henkilöiden osallistumista 
jatko- ja työpaikkakoulutukseen kaikissa 
elämän vaiheissa.

Or. el
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