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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa työllisyys-
ja sosiaalivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
painopistealueilla, eli 

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

– pyrittävä houkuttelemaan useampia 
ihmisiä työelämään ja pysymään 
työelämässä, lisäämään työvoiman 
tarjontaa, nykyaikaistamaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä ja lähestymään 
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
syrjinnän torjumista kokonaisvaltaisella 
tavalla,

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä ja 

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä ja 

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

Or. fr

Tarkistus 2

Päätösehdotus
Liite – 1 kappale – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– täystyöllisyyttä: Täystyöllisyyden – täystyöllisyyttä: Täystyöllisyyden 
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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;

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 erityisesti työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamiseksi sekä 
työllisyysturvaan ja sosiaaliturvaan;

Or. fr

Tarkistus 3

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, epävarmojen 
työpaikkojen määrän ja työtä tekevien 
köyhien osuuden vähentämiseen. Työn 
laadun, tuottavuuden ja työllisyyden välistä 
synergiaa olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti;

Or. fr
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Tarkistus 4

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 
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

Tarkistus 5

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 

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 tiukasti yhdenvertaisesta 
kohtelusta annettuja EU:n direktiivejä. 
Tämä auttaa jäsenvaltioita vastaamaan 
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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.

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

Tarkistus 6

Päätösehdotus
Liite – 6 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– inhimilliseen pääomaan tehtävien 
investointien lisääminen parantamalla 
koulutusta ja ammattitaitoa.

– inhimilliseen pääomaan tehtävien 
investointien lisääminen parantamalla 
koulutusta ja ammattitaitoa ja 
monipuolistamalla uravaihtoehtoja 
miesten ja naisten työllistettävyyden 
parantamiseksi koko heidän uransa ajan.

Or. fr

Tarkistus 7

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 

Työllisyysasteen kohottaminen on 
tehokkain tapa lisätä taloudellista kasvua ja 
edistää sosiaaliseen osallisuuteen 
perustuvia talouksia sekä varmistaa 
turvaverkko niille, jotka eivät pysty 
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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 
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.

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 
nostamiseen uuden sukupolvien välisen 
lähestymistavan mukaisesti sekä 
työmarkkinoilta pahiten syrjäytyneiden, 
erityisesti moniperusteisen syrjinnän 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden,
aktiivisen työmarkkinoille osallistumisen 
edistämiseen. On myös lisättävä toimia 
nuorten aseman parantamiseksi 
työmarkkinoilla ja nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseksi merkittävästi, sillä se on 
keskimäärin kaksinkertainen 
kokonaistyöttömyysasteeseen verrattuna.

Or. fr

Tarkistus 8

Päätösehdotus
Liite – 1 osa – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Työllisyyden kasvun helpottamiseksi on 
luotava oikeanlaiset olosuhteet niin 
työelämään ensimmäistä kertaa tuleville ja 
työelämään tauon jälkeen palaaville kuin 
niille, jotka haluavat pidentää työuraansa. 
Niin ikään ratkaisevan tärkeitä tekijöitä 
joustoturva-ajattelutavan kannalta ovat 
työn laatu, palkka ja etuudet mukaan 
luettuina, työolot, elinikäinen oppiminen ja 
uramahdollisuudet sekä sosiaalisen 
suojelun järjestelmien tarjoama tuki ja 
kannustimet. Jotta voidaan edistää 

Työllisyyden kasvun helpottamiseksi on 
luotava oikeanlaiset olosuhteet niin 
työelämään ensimmäistä kertaa tuleville ja 
työelämään tauon jälkeen palaaville kuin 
niille, jotka haluavat pidentää työuraansa. 
Niin ikään ratkaisevan tärkeitä tekijöitä 
joustoturva-ajattelutavan kannalta ovat 
työn laatu, palkka ja etuudet mukaan 
luettuina, työolot, elinikäinen oppiminen ja 
uramahdollisuudet sekä sosiaalisen 
suojelun järjestelmien tarjoama tuki ja 
kannustimet. Jotta voidaan edistää 
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elämänkaariajattelua työelämässä sekä työ-
ja perhe-elämän yhteensovittamista 
politiikalla on varmistettava 
lastenhoitopalvelujen saatavuus. 
Käyttökelpoinen vertailuarvo on, että 
vuoteen 2010 mennessä tarjotaan 
hoitopaikka vähintään 90 prosentille 
kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle 
kouluikäisistä lapsista ja vähintään 
33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista. 
Vanhempien, erityisesti yksinhuoltajien, 
keskimääräisen työllisyysasteen 
nostaminen edellyttää toimenpiteitä 
perheiden tukemiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi erityisesti otettava huomioon 
yksinhuoltajien ja monilapsiperheiden 
erityistarpeet. Lisäksi työuran 
pidentäminen edellyttäisi tosiasiallisen 
työmarkkinoilta poistumisiän (59,9 vuotta 
vuonna 2001) nostamista viidellä vuodella 
Euroopan unionin tasolla vuoteen 2010 
mennessä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä terveyden 
suojelemiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi 
ja terveiden elämäntapojen edistämiseksi 
tavoitteena pienentää sairauksista 
aiheutuvia kustannuksia, lisätä työvoiman 
tuottavuutta ja pidentää työuraa.

elämänkaariajattelua työelämässä sekä työ-
ja perhe-elämän yhteensovittamista 
politiikalla on varmistettava 
lastenhoitopalvelujen saatavuus. On hyvin 
tärkeää, että vuoteen 2010 mennessä 
tarjotaan hoitopaikka vähintään 
90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä 
vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja 
vähintään 33 prosentille alle 
kolmevuotiaista lapsista. Vanhempien, 
erityisesti yksinhuoltajien, keskimääräisen 
työllisyysasteen nostaminen edellyttää 
toimenpiteitä perheiden tukemiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti otettava 
huomioon yksinhuoltajien,
monilapsiperheiden sekä vanhuksista tai 
vammaisista huolehtivien perheiden 
erityistarpeet. Lisäksi työuran 
pidentäminen edellyttäisi tosiasiallisen 
työmarkkinoilta poistumisiän (59,9 vuotta 
vuonna 2001) nostamista viidellä vuodella 
Euroopan unionin tasolla vuoteen 2010 
mennessä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimenpiteitä terveyden 
suojelemiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi 
ja terveiden elämäntapojen edistämiseksi 
tavoitteena pienentää sairauksista 
aiheutuvia kustannuksia, lisätä työvoiman 
tuottavuutta ja pidentää työuraa.

Or. fr

Tarkistus 9

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 18 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– uusien työllistymispolkujen 
rakentaminen nuorille ja 
nuorisotyöttömyyden vähentäminen 
eurooppalaisen nuorisosopimuksen 
mukaisesti,

– uusien työllistymispolkujen
rakentaminen nuorille ja 
nuorisotyöttömyyden vähentäminen 
eurooppalaisen nuorisosopimuksen 
mukaisesti torjuen samalla sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää,

Or. fr
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Tarkistus 10

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 18 – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– nykyaikaiset sosiaalisen suojelun 
järjestelmät, mukaan lukien eläke- ja 
terveydenhuoltojärjestelmät; varmistetaan 
niiden sosiaalinen riittävyys, rahoituksen 
kestävyys ja kyky vastata muuttuviin 
tarpeisiin, jotta voidaan tukea 
osallistumista työelämään, työelämässä 
pysymistä ja pidempää työuraa.

– nykyaikaiset sosiaalisen suojelun 
järjestelmät, mukaan lukien eläke- ja 
terveydenhuoltojärjestelmät; varmistetaan 
niiden sosiaalinen riittävyys, rahoituksen 
kestävyys ja kyky vastata muuttuviin 
tarpeisiin, jotta voidaan tukea 
osallistumista työelämään ja taloudellista 
riippumattomuutta, työelämässä pysymistä 
ja pidempää työuraa.

Or. fr

Tarkistus 11

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 palauttamalla 
näiden sektorien sosiaalinen arvostus.

Or. fr

Tarkistus 12

Päätösehdotus
Liite – suuntaviiva 20 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– työmarkkinainstituutioiden ja erityisesti 
työvoimapalvelujen nykyaikaistaminen ja 
lujittaminen, myös työllisyys- ja 

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

koulutusmahdollisuuksien avoimuuden 
varmistamiseksi kansallisella ja Euroopan 
tasolla sekä yhtäläisistä mahdollisuuksista 
annettujen sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 13

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, edistäen naisten 
osallistumista niillä aloilla, joilla he ovat 
aliedustettuja,

Or. fr

Tarkistus 14

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 työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen vuoksi työnteon 
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tilapäisesti lopettaneiden henkilöiden 
osallistumista jatko- ja 
työpaikkakoulutukseen kaikissa elämän 
vaiheissa.

Or. fr
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