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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden 
täytäntöönpano
(2015/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 121 artiklan 2 kohdan ja 136 artiklan,

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon, joka koskee 
vuoden 2015 maakohtaisia suosituksia (COM(2015)0251),

– ottaa huomioon 25. ja 26. kesäkuuta 2015 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 
(EUCO 22/15),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 20151,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kertomus 
varoitusmekanismista – vuosi 2015” (COM(2014)0904),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, 
euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 
22. kesäkuuta 2015 laatiman kertomuksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely”,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman talouden 
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet2,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta3,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 annetun komission tiedonannon vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä 
(COM(2015)0012),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1017 
Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan 
investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten 
(EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten 
investointien rahasto,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 
investointiohjelmasta (COM(2014)0903),

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0067.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0238.
3 EUVL C 165 E, 11.6.2013, s. 24.
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– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2015 annetun komission vihreän kirjan 
pääomamarkkinaunionin muodostamisesta (COM(2015)0063),

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unionin 
oikeudenmukainen ja tehokas yhteisöjärjestelmä: viisi keskeistä toiminta-alaa 
(COM(2015)0302)”,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman pk-yritysten 
rahoituksen saannin parantamisesta1,

– ottaa huomioon 2. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle: ”Talous- ja rahaliitolle vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” 
(COM(2013)0690),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020) sekä 13. 
maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi” (COM(2014)0130),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, perussopimus-, työjärjestys- sekä 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0307/2015),

A. toteaa, että komission keväällä 2015 laatimien kasvuennusteiden mukaan vuonna 2016 
koko unionin talouskasvu on 2,1 prosenttia ja euroalueen puolestaan 1,9 prosenttia;

B. ottaa huomioon, että komission 28. marraskuuta 2014 esittämässä vuotuisessa 
kasvuselvityksessä määritetään vuodeksi 2015 kolme keskeistä pilaria – koordinoitu 
tuki yksityisille investoinneille, entistä vahvempi sitoutuminen rakenneuudistuksiin ja 
vastuullisen finanssipolitiikan jatkaminen – ja korostetaan ensimmäisen kerran unionin 
talousarvion panosta näiden pilarien toteuttamisessa;

C. toteaa, että niin unionin kuin euroalueen vuosittaisen kuluttajahintainflaation odotetaan 
nousevan 0,1 prosentista (2015) 1,1 prosenttiin (2016), mikä ei kuvasta Euroopan 
keskuspankin ennakoimaa deflaatioriskiä;

D. toteaa, että viimeisen kuuden kuukauden aikana on toteutettu lukuisia talousarviotoimia, 
esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston perustamista koskevan 
asetuksen hyväksyminen, koheesiorahastoon liittyvien toimenpideohjelmien 
käynnistäminen, vuonna 2014 käyttämättä jääneiden ajanjaksolla 2007–2013 
myönnettyjen maksusitoumusmäärärahojen siirtäminen vuosille 2015, 2016 ja 2017 
sekä Euroopan nuorisotyöllisyysaloitetta koskevan ennakkorahoituksen lisääminen, ja 
että niillä on pyritty saavuttamaan vuotuisessa kasvuselvityksessä asetettuja tavoitteita;

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0036.
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E. toteaa, että unionin työttömyysaste on edelleen aivan liian korkea, vaikka se onkin 
laskusuunnassa, ja sen odotetaan laskevan vuonna 2016 koko unionissa 9,2 prosenttiin 
ja euroalueella 10,5 prosenttiin;

F. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu unionin talousarvion lisäarvo mutta myös rajat, 
jotka talousarvio asettaa unionin poliittiselle toiminnalle, koska talousarvio ei koostu 
aidosti omista varoista, jotka ovat edelleen alle prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee sitä;

G. toteaa, että koko unionin ja euroalueen finanssipoliittinen tilanne kohentuu edelleen ja 
että kokonaisuutena tarkasteltuna se on jokseenkin neutraali;

1. pitää myönteisenä, että talous on hitaasti elpymässä, sillä euroalueen BKT:n odotetaan 
nousevan 1,9 prosenttia euroalueella ja 2,1 prosenttia koko unionissa vuonna 2016; 
panee kuitenkin huolestuneena merkille, että talouden elpymisen perusteet ovat 
hauraita, mikä johtuu muun muassa taustalla vaikuttavista unionin rakenteellisista 
heikkouksista ja alueellisista talouseroista, jotka aiheuttavat epätasaista kasvua ja 
vesittävät kansainvälistä kilpailukykyä;

2. panee merkille, että merkittävät poliittiset aloitteet, joihin sisältyi poliittisia suosituksia, 
perustuivat talousennusteisiin, joissa ei ennakoitu nyt koettua hidasta kasvua ja 
inflaatiota alkupainotteisten säästötoimien seurauksena ja joissa suurelta osin 
aliarvioitiin finanssipolitiikan kertoimen luku vakavan finanssikriisin aikana ja 
tilanteessa, jossa ilmeni jäsenvaltioiden välisiä merkittäviä heijastusvaikutuksia aikana, 
jona julkisten talouksien vakauttamista synkronoidaan ja kumulatiivisilla ja nopeilla 
rakenneuudistuksilla on deflatorisia vaikutuksia;

3. pitää myönteisenä, että komissio keskittyy vuoden 2015 maakohtaisissa suosituksissaan 
talouskasvun neljään päätekijään: investointien edistämiseen, tuote-, palvelu- ja 
työmarkkinoiden rakenneuudistusten täytäntöönpanoon, finanssipoliittiseen 
vastuunkantoon ja työllisyyspolitiikan parantamiseen; korostaa näiden kasvun edistäjien 
merkitystä myös Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden sekä unionin 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamista koskevan yleistavoitteen saavuttamisen 
kannalta; toteaa, että tähän olisi päästävä heikentämättä työntekijöiden suojelua tai 
vesittämättä Euroopan sosiaalista mallia;

EU:n talousnäkymät ja -haasteet

4. panee merkille uuden lähestymistavan, jota komissio soveltaa talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja jossa keskitytään selkeämmin vain muutamiin 
kaikkein tärkeimpiin painopisteisiin ja haasteisiin, samalla kun maakohtaiset ja 
euroaluetta koskevat analyysit julkaistaan edellisvuosiin verrattuna kolmea kuukautta 
aikaisemmin; ottaa huomioon eurooppalaisen ohjausjakson uuden aikataulun ja kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan kansalliset parlamentit sekä paikallis- ja alueviranomaiset ja 
muut asianomaiset sidosryhmät mukaan entistä järjestelmällisemmin; suosittelee, että 
maakohtaisissa suosituksissa mainituista suurista rakenneuudistuksista ja -muutoksista 
tehdään sosiaalisten vaikutusten arviointi niiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
vaikutuksista;
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5. panee huolestuneena merkille erot jäsenvaltioiden sitoutumisessa viime vuoden 
maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon ja yleisesti heikon 
täytäntöönpanotuloksen; toteaa, että unionissa tarvitaan koordinoitua politiikkaa, ja 
korostaa maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon merkitystä, jotta voidaan 
varmistaa, että talouden ohjausjärjestelmä toteutetaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti 
ja oikeudenmukaisesti; tähdentää, että maakohtaisten suositusten riittämätön 
täytäntöönpano eräissä jäsenvaltioissa estää luomasta kasvulle ja investoinnille 
suotuisaa toimintaympäristöä; muistuttaa 24. kesäkuuta 2015 antamastaan 
päätöslauselmasta ”Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja 
haasteet”1 ja kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön 
mekanismi, jolla jäsenvaltioita kannustetaan maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoon etenkin niillä aloilla, joilla heijastevaikutukset ovat tuntuvimpia, ja 
ehdottamaan tapoja varmistaa, että eurooppalaisen ohjausjakson suositukset pannaan 
täytäntöön ja että jatkotoimia toteutetaan tehokkaammin ja johdonmukaisemmin; pyytää 
komissiota julkaisemaan asiakirjan, jossa on kattava arviointi maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanosta kussakin jäsenvaltiossa ja jossa annetaan erikseen suosituksia, joilla 
pyritään huolehtimaan Eurooppa 2020 -strategian ajan tasalle saatettujen kansallisten 
tavoitteiden saavuttamisesta; suosittelee siksi sellaisen analyysin tekemistä, jossa 
arvioidaan, olivatko eri maiden aikaisemmat maakohtaiset suositukset perusteltuja, jotta 
kyetään jälkikäteen arvioimaan niiden paikkansapitävyyttä laajuuden, ajoituksen, 
vaiheittaisuuden, jaksottamisen ja sosiaalisten vaikutusten sekä unionin alueiden ja 
jäsenvaltioiden taloudellisten erojen kaventamisen kannalta; panee merkille, että 
komissio aikoo siirtää kolme nykyisistä niin kutsutuista lisäindikaattoreista varsinaiseen 
tulostauluun;

6. tähdentää, että monissa jäsenvaltioissa ja etenkin euroalueen jäsenvaltioissa on 
samantapaisia makrotalouden haasteita, joista huomattavimpia ovat sekä julkistalouden 
että kotitalouksien korkeat velkasuhteet, kilpailukyvyn puute ja hyvin vähäiset 
investoinnit, ja näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää siksi kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa; korostaa, että velkaantumisen kestämätön taso saa luopumaan 
investointien tekemisestä;

7. pitää valitettavana, että työttömyysaste pysyy korkeana useimmissa jäsenvaltioissa ja on 
huolissaan etenkin korkeasta nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden asteesta; korostaa, että 
investointeja on lisättävä, samalla kun kansallisia työmarkkinoita on uudistettava ja 
toteutettava taloutta elvyttäviä toimenpiteitä, jotta saataisiin lisää uusia työpaikkoja ja 
voitaisiin keskittyä laadukkaiden työpaikkojen luomiseen; korostaa erityisesti, että 
kansallisia koulutusjärjestelmiä on parannettava ja mukautettava unionin 
työmarkkinoiden uusiin osaamis- ja tietämysvaatimuksiin ja erityisesti mukauttamalla 
oppisopimusmallia, joka on osoittautunut erityisen arvokkaaksi nuorisotyöttömyyden 
torjumisessa sekä yrittäjyyden ja osaamisen sisällyttämisessä koulujen 
opetussuunnitelmiin; korostaa, että tässä tarvitaan erityistä lähestymistapaa joidenkin 
väestöryhmien, kuten nuorten, heikosti koulutettujen työttömien, pitkäaikaistyöttömien, 
ikääntyneiden työttömien ja naisten, kohdalla, koska näiden ryhmien on edelleen 
hankalaa osallistua täysipainoisesti työmarkkinoille; korostaa kuitenkin, että on 
huolehdittava siitä, ettei tällainen lähestymistapa tarkoita käytännössä pelkästään 
työntekijöiden oikeuksien ja sosiaaliturvan heikentämistä tai epävarmojen työsuhteiden 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0238.
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lisäämistä; kehottaa komissiota tarkastelemaan jäsenvaltioiden työttömille tarkoitettuja 
vähimmäistulomekanismeja;

8. pitää myönteisenä voimaan tullutta asetusta, joka koskee Euroopan strategisten 
investointien rahastoa (ESIR) ja jolla pyritään edistämään unionissa tehtäviä yksityisiä 
ja julkisia investointeja muun muassa kansallisten kehityspankkien avulla, ja toteaa sen 
olevan askel oikeaan suuntaan; kehottaa kaikkia asianomaisia sidosryhmiä ja laitoksia 
varmistamaan, että asetus pannaan täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti, jotta helpotetaan 
erityisesti pk-yritysten rahoituksensaantia; katsoo, että ESIR-rahastolta tukea saavien 
hankkeiden yhtenä päätavoitteena olisi oltava ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, 
joka johtaa laadukkaaseen työllisyyteen sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen; toteaa, että on mahdollisuuksien mukaan 
kannustettava sosiaalisten investointien tekemiseen pyrkien edistämään myönteisiä 
sosiaalisia vaikutuksia ja vähentämään eriarvoisuutta muun muassa parantamalla 
julkisia palveluja ja tukemalla työpaikkojen luomista heikossa asemassa oleville 
väestöryhmille; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset tiiviisti 
mukaan edistämään hankejatkumoita ja investointijärjestelyjä; pitää olennaisen tärkeänä 
tämän investointisuunnitelman onnistumista ja ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan erittäin 
tarkasti sen toteuttamista ja etenkin investointimenojen sekä valtionvelan siirtoja 
jäsenvaltioiden taseista; korostaa omaa rooliaan siinä, että Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen varoja on kohdennettu mahdollisimman vähän uudelleen 
ESIR-rahastoon; muistuttaa sitoumuksestaan vähentää leikkauksia vuosittaisen 
talousarviomenettelyn aikana;

9. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on jatkettava kasvua edistävää julkisen talouden 
vakauttamista, joka johtaa työpaikkojen luomiseen, kestävään kasvuun ja velkatasojen 
alenemiseen, jotta voitaisiin noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja; ottaa 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen joustavuutta koskevan tulkitsevan komission 
tiedonannon, jolla pyritään täsmentämään investointilausekkeen soveltamisalaa ja 
mahdollistamaan tietynasteinen joustavuus vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennaltaehkäisevässä osiossa;

10. on huolissaan eräissä jäsenvaltioissa edelleen ilmenevistä makrotalouden 
epätasapainoisuuksista, kuten julkisen velan ja yksityisen velan korkeasta tasosta ja 
vaihtotaseiden suurista eroista, sekä rahoitusalan ja tarkemmin sanottuna 
pankkijärjestelmien liiallisista riskeistä, jotka usein johtuvat laitoksista, jotka ovat liian 
suuria romahtaakseen; tähdentää, että valtion ja pankkien välistä kytköstä ei ole vielä 
ratkaistu täysin, ja se muodostaa edelleen uhan rahoituksen ja valtiontalouden 
vakaudelle; toteaa, että vaihtotaseen ylijäämistä aiheutuu erilaisia riskejä kuin 
alijäämistä, ja korostaa, että unionin ja euroalueen talouserot ovat kasvamassa, mikä 
vaarantaa unionin alakohtaisten politiikkojen johdonmukaisuuden;

11. muistuttaa, että köyhyys ja lisääntyvät tuloerot ovat uhka kasvulle ja sen kestävyydelle; 
kehottaa komissiota koordinoimaan ja tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä 
torjua tätä uhkaa edistämällä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja täsmällisten tietojen 
keruuta; katsoo, että näiden velvoitteiden olisi nimenomaisesti oltava osa 
talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa;

Maakohtaiset suositukset - ensisijaiset tavoitteet ja päämäärät 
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12. korostaa, että yrityksillä ja etenkin EU:n talouden selkärankana toimivilla pk-yrityksillä 
on oltava rahoitusmahdollisuuksia; toteaa, että kasvua tukevalla rahapolitiikalla pyritään 
edistämään investointeja, ja edellyttää, että Euroopan investointisuunnitelman kaltaiset 
äskettäin sovitut toimenpiteet pannaan ripeästi täytäntöön; toteaa tässä yhteydessä, että 
nykyiset alhaiset korkotasot eivät ole riittäneet edistämään investointeja tarvittavassa 
määrin; pitää samalla myönteisenä luototusnormien asteittaista helpottamista 
yrityslainojen suhteen vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla ja ensimmäisiä merkkejä 
yksityisten investointien piristymisestä; painottaa näiden kysymysten ratkaisemiseen 
pyrkivän pääomamarkkinaunionin potentiaalia ja kehottaa komissiota ottamaan 
asianmukaisesti huomioon pk-yritysten tarpeet tulevan pääomamarkkinaunionin 
suunnittelussa; kehottaa komissiota tekemään tutkimuksia, joilla voidaan määritellä, 
ovatko pankkiunioniprosessin osana asianmukaisesti käyttöön otetut sääntelykäytänteet 
vaikuttaneet kielteisesti pk-yritysten mahdollisuuksiin saada rahoitusta pankeilta, jotta 
tarvittaessa voidaan toteuttaa korjaavia toimia;

13. korostaa, että unionin liiketoimintaympäristöä on parannettava ja tuottavuuden tasoa on 
lisättävä soveltamalla tasapainoista julkisen ja yksityisen sektorin koulutus- ja 
innovointitoiminnan yhdistelmää; korostaa, että unionin sisämarkkinat ovat edelleen 
hajanaiset ja talous kärsii innovoinnin puutteesta, sillä innovointi on ratkaisu kasvuun ja 
tuottavuuteen, ja että innovoinnin edistäminen on siten ratkaisevassa asemassa unionin 
kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisessa; ottaa huomioon ehdotukset, jotka 
sisältyivät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän 
puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 
kertomukseen; muistuttaa, että ESIR:n onnistunut täytäntöönpano edellyttää, että 
liiketoimintaa koskeva sääntely on kunnollista; kehottaa siksi kehittämään 
pääomamarkkinoita, poistamaan hallinnollisia esteitä (silloin kun tämä ei heikennä 
työntekijöiden ja kuluttajien olennaista suojelua), karsimaan byrokratiaa, parantamaan 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien laatua ja vaikuttavuutta, toteuttamaan toimia 
veronvälttelyn, verovilpin ja veroparatiisien torjumiseksi sekä uudistamaan 
jäsenvaltioiden vero- ja oikeusjärjestelmiä; korostaa, että on vältettävä samojen 
kompromissitoimien soveltamista kaikkiin ongelmiin; korostaa, että monissa 
jäsenvaltioissa asetetaan etusijalle hallinnollisten valmiuksien laadullinen parantaminen 
kaikilla valtionhallinnon tasoilla; muistuttaa, että on tarpeen torjua pimeää työntekoa, 
joka vahingoittaa unionin taloutta, johtaa epäreiluun kilpailuun ja markkinavääristymiin 
sekä lisääntyvästi heikentää työntekijöiden sosiaalista ja työhön liittyvää suojelua; 
kehottaa siksi nopeasti käynnistämään pimeää työntekoa käsittelevän eurooppalaisen 
foorumin;

14. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että monien jäsenvaltioiden on oltava 
kunnianhimoisempia yhteiskunnallisesti kestävien rakenneuudistusten toteuttamisessa ja 
esteiden poistamisessa parantaakseen tuote- ja palvelumarkkinoidensa kilpailukykyä ja 
tehokkuutta, kun otetaan huomioon tällaisten uudistusten työllistävät vaikutukset; pitää 
tässä yhteydessä myönteisinä komission tiedonantoa digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamista koskevasta etenemissuunnitelmasta ja kattavan järjestelmän 
kehittämisestä, jotta yhtiöt voivat edistää uuteen teknologiaan tehtäviä investointeja, 
sekä tiedonantoa energiaunionin etenemissuunnitelmasta; tähdentää, että maakohtaiset 
suositukset ja kertomukset koskevat usein kysymyksiä, jotka liittyvät taloudellista 
suorituskykyä ja hallinnollisia valmiuksia koskeviin alueellisiin eroavaisuuksiin; 
korostaa, että nämä eroavaisuudet olisi otettava systemaattisesti huomioon toiminnan 
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tavoitteissa; muistuttaa, että alueilla, jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista, on tavallisesti korkeampi työttömyys ja heikompi 
talouskasvu; katsoo, että siksi tarvitaan investointeja, joilla parannetaan kyseisten 
alueiden kasvumahdollisuuksia ja autetaan niitä houkuttamaan uusia asukkaita, jotta 
alueiden kestävyys olisi turvattu;

15. tähdentää, että jäsenvaltioiden on mukautettava julkista talouttaan harjoittamalla 
tarvittaessa suhdanteita tasoittavaa politiikkaa ja hyödyntämällä täysipainoisesti 
lainsäädännössä olevia joustolausekkeita ja noudattamalla samalla vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräyksiä; korostaa, että tarvitaan suhdanteiden vastaista 
politiikkaa, jossa sovelletaan talouden laskukauden aikana joustavuutta kasvu- ja 
vakaussopimuksessa sovittujen marginaalien sisällä ja budjetin ylijäämiä talouden 
nousukauden aikana; katsoo, että etenkin niiden jäsenvaltioiden, joissa velkaantumisaste 
on korkea, on jatkettava kasvua edistävää julkisen talouden vakauttamista ja pantava 
suositellut rakenneuudistukset täytäntöön pikaisesti ottaen huomioon sosiaaliset 
näkökohdat; katsoo, että muita jäsenvaltioita, joilla on enemmän liikkumavaraa julkisen 
taloutensa suhteen, olisi kannustettava käyttämään liikkumavaraansa investointien 
edistämiseen, nykyisen valtionvelan supistamiseen ja verotaakan keventämiseen;

Suositukset 

16. pitää myönteisenä, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin kuuluvien 
jäsenvaltioiden määrä on vähentynyt 11:stä (2014) 9:ään (2015); pitää kuitenkin näiden 
maiden määrää edelleen liian suurena ja toteaa jälleen kerran, että maakohtaiset 
suositukset on tarvittaessa sovitettava paremmin yhteen liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn suositusten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että julkisen talouden 
rahoitusaseman seuranta ja talouspolitiikkaa koskevat suositukset ovat johdonmukaisia; 
kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita parhaiden käytäntöjen vaihtamisessa ja 
täsmällisten tietojen keräämisessä; korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on lisättävä 
kasvu- ja vakaussopimusta sekä makrotalouden epätasapainoa koskeviin menettelyihin 
ja myös maakohtaisiin suosituksiin liittyvää avoimuutta, jotta voidaan varmistaa 
kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertainen kohtelu;

17. korostaa joustavien työmarkkinoiden merkitystä työttömyyden torjunnassa, samalla kun 
huolehditaan laadukkaasta työvoimasta eikä heikennetä työntekijöille kuuluvaa 
perusoikeutta turvalliseen ja asianmukaisesti palkattuun työhön unionissa; toteaa 
erityisesti, että uusien työpaikkojen luomiseen vaikuttavat kielteisesti esimerkiksi 
tuottavuuden kehittymisestä erillään olevat palkkatasot sekä väärinkäytökset, joissa 
työmarkkinalainsäädäntöä pyritään kiertämään tarjoamalla liian usein työsopimusten 
sijasta yksityisoikeudellisia sopimuksia, vaikka niitä ei haluta tehdä; vaatii, että 
työnteon verottamisesta on siirryttävä muihin verotuslähteisiin ja että työttömyyden 
torjumiseksi laaditaan todellinen suunnitelma, jolla ei heikennetä laatuvaatimuksia: 
edellyttää oikeudenmukaisempia työmarkkinoita, joilla työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
unionissa on turvattu, sekä tulonjakopolitiikkaa, jossa yksittäisten jäsenvaltioiden 
erityispiirteet otetaan huomioon, jotta voidaan edistää talouskasvua, kilpailukykyä ja 
tuottavuutta sekä laajempaa ja ylöspäin suuntautuvaa taloudellista ja sosiaalista 
lähentymistä;
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18. pitää valitettavana, että maakohtaisia suosituksia ei koeta omiksi kansallisella tasolla, 
mikä hankaloittaa demokraattisesti oikeutettujen kansallisten talouspolitiikkojen 
sovittamista yhteen unionin suositusten kanssa; pitää myös valitettavana, että 
demokraattista vastuuvelvollisuutta koskeva mekanismi on puutteellinen; edellyttää, 
että kansallisten parlamenttien ja alue- ja paikallisviranomaisten roolia sekä 
asianomaisten kansallisten ja eurooppalaisten sidosryhmien, kuten 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, roolia tehostetaan kansallisten uudistusohjelmien 
valmistelemisessa ja laatimisessa; pitää kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin nykyistä yhteistyötä myönteisenä ja edellyttää kunnianhimoisempaa 
yhteistyötä maakohtaisia suosituksia käsiteltäessä, parhaita käytäntöjä vaihdettaessa ja 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessia parannettaessa; painottaa, että maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpanoa poliittisesti, oikeudellisesti ja taloudellisesti voitaisiin 
tehostaa komission ja asianomaisen jäsenvaltion välisellä avoimella yhteistyöllä, joka 
olisi aloitettava vuotuisen kasvuselvityksen valmisteluvaiheen aikana ja jonka olisi 
jatkuttava maakohtaisten suositusten viralliseen hyväksyntään saakka; korostaa, että 
omaksi kokemisen voimistaminen sekä avoimuuden ja demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden lisääminen ovat ratkaisevia tekijöitä maakohtaisten suositusten 
sekä pidemmällä aikavälillä myös Eurooppa 2020 -strategian hyväksynnän ja 
menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta;

19. kehottaa komissiota selkeyttämään edelleen talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa ja sen nykyistä aikataulua, jotta voidaan harmonisoida kansallisten 
asiakirjojen (kansalliset uudistusohjelmat ja lähentymis-/vakausohjelmat) sekä 
komission laatimien asiakirjojen (maakohtaiset suositukset ja kertomukset) keskinäistä 
vuorovaikutusta ja vahvistaa siten synergiaa ja edistää kansallisten politiikkojen 
yhteensovittamista sivuuttamatta kuitenkaan jäsenvaltion alkuperäisiä tavoitteita; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan menetelmällisiä parannuksia 
eurooppalaisen ohjausjakson menettelyihin ja ottamaan riittävässä määrin huomioon 
eurooppalaisen ohjausjakson sosiaaliset ja työllisyyttä koskevat indikaattorit sekä 
keskustelemaan kaikista tarjolla olevista poliittisista vaihtoehdoista, jotta voidaan 
lieventää vaikutuksia, joita julkisen talouden sopeuttamispolitiikasta aiheutuu 
taloudellisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille; pyytää, että kaikki vakaus- ja 
kasvusopimuksen sekä makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn 
toteuttamiseen liittyvät analyysit julkistetaan; panee merkille, että unionin 
primaarioikeuteen on pyritty sisällyttämään hallitustenvälisiä välineitä, kuten sopimus 
talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta;

20. korostaa, että korkea velkaantumisaste ja vaimea investointiympäristö haittaavat 
unionin talouskasvua; kehottaa komissiota kartoittamaan vastuuvelvollisuusperiaatteen 
sekä sosiaaliset näkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen innovatiivisia menetelmiä 
pankkitoimialan sekä yksityisen ja julkisen sektorin velkavivun purkamisen 
nopeuttamiseksi ja sen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
saattamaan pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ripeästi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; edellyttää, että otetaan käyttöön asianmukainen finanssipoliittinen 
varautumiskeino, jolla voidaan varmistaa riittävä rahoitus ja uskottavuus yhteiselle 
pankkialan kriisinratkaisurahastolle;

21. tähdentää yliarvostetun valuutan tuhoisaa vaikutusta vientiin, tuotantoon, työllisyyteen, 
palkkoihin, tuloihin, valtion verotuloihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin; kehottaa 
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komissiota tutkimaan innovatiivisia mahdollisuuksia vähentää tarvetta tuskalliselle 
sisäiselle devalvoinnille;

22. painottaa, että alueellisesti kaukana ihanteellisesta oleva rahaliitto jättää vääjäämättä 
jotkut jäsenvaltiot ansaan sellaisen valuutan kanssa, joka on yliarvostettu muihin 
rahaliiton jäseniin verrattuna; pitää valitettavana, että heikoimmassa asemassa olevien 
rahaliiton jäsenten auttamiseen ei ole olemassa helppoa ratkaisua ja että sisäinen 
devalvaatio tarkoittaa suuria ja pitkäkestoisia uhrauksia näiden jäsenvaltioiden 
asukkailta;

23. on tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden talousnäkymistä on tehtävä riippumaton analyysi 
unionin tasolla; kehottaa jatkamaan komission talouden pääanalyytikon yksikön 
kehittämistä, jotta asiaa koskevista tiedoista voidaan laatia objektiivinen, riippumaton ja 
avoin analyysi, joka olisi julkaistava ja jota olisi käytettävä hyviin tietoihin perustuvan 
keskustelun ja päätöksenteon perustana komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa; 
edellyttää, että kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan komission talouden 
päänanalyytikon yksikölle ajoissa, jotta se voi hoitaa tehtäviään; korostaa kansallisten 
finanssipoliittisten neuvostojen hyödyllistä roolia sekä kansallisella että unionin tasolla 
ja kannustaa perustamaan riippumattomien kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen 
eurooppalaisen verkon;

24. muistuttaa, että on olennaista parantaa euroalueen talouden ohjausta ja että Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, 
EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kertomuksessa todetaan, että 
valmis talous- ja rahaliitto ei ole päämäärä sinänsä; tähdentää, että unionin kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi oltava mukana talous- ja rahaliiton viimeistelyn jokaisessa 
vaiheessa niin, että uudistusprosessin avoimuus varmistetaan; pitää myönteisenä 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän 
puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kertomusta ja 
siihen keskeisenä osana sisältyvää etenemissuunnitelmaa ”Yhdennetympi 
talouspolitiikan EU-ohjausjakso”; ymmärtää, että euroalueen jäsenvaltioiden 
keskinäisen riippuvuuden lisääminen edellyttää kansallisten toimintalinjojen laajempaa 
koordinointia;

25. toteaa, että kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö (OECD) ovat varoittaneet sekä sosiaalisista (työssä köyhtyminen) 
että taloudellisista (sisäisen kysynnän supistuminen) ongelmista, jotka liittyvät viime 
vuosina toteutettuihin palkkojen alentamisiin; korostaa tässä yhteydessä, että 
asianmukainen palkkapolitiikka on oleellisen tärkeää sisäisen kysynnän ylläpitämiselle 
ja että siksi palkankorotukset olisi sovitettava paremmin tuottavuuden muutoksiin; 
toteaa, että palkkojen korottamista on pidettävä tärkeänä erityisesti niissä maissa, joissa 
palkkataso on köyhyysrajan alapuolella, ja katsoo, että tämä on toteutettava 
vaarantamatta toissijaisuusperiaatetta; muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
vähimmäispalkkojen erot ovat huomattavia ja toistaa pyyntönsä tätä aihetta koskevan 
tutkimuksen tekemisestä; kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan vähimmäispalkkoja 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti; edellyttää köyhyyden torjumista 
varten kattavaa strategiaa, joka perustuu muun muassa ihmisarvoisten työpaikkojen 
saatavilla olemiseen, joka johtaa laadukkaaseen työllistymiseen ja laadukkaisiin 
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palveluihin; korostaa koulutuksen ja siten myös työllisyysmahdollisuuksien 
parantamisen merkitystä yhtenä tärkeimmistä tavoista torjua köyhyyttä;

26. muistuttaa, että on tarpeen tukea investointeja investoida varhaisiin toimiin ja ennalta 
ehkäiseviin sekä korkealaatuisiin palveluihin, jotka ovat helposti saatavilla ja kaikkien 
ulottuvilla, mukaan luettuina varhaisessa iässä aloitettava opetus, tuki perheille ja 
yhteisöille, sosiaalipalvelut ja kestävät terveydenhuoltojärjestelmät; korostaa, että 
palvelujen lisääntynyt kysyntä voi tehokkaasti hoidettuna johtaa myös merkittävään 
työpaikkojen luomiseen sosiaalialalla ja että terveydenhoito- ja sosiaalihuoltoala ovat 
keskeisiä investointialoja pyrittäessä kestävään talouteen;

27. katsoo komission antamien eläkeuudistusta koskevien suositusten perusteella, että 
eläkeiän liittäminen elinajanodotteeseen ei ole ainoa väline, jonka avulla voidaan 
suoriutua ikääntymisen haasteesta ja muista Euroopan edessä olevista demografisista 
haasteista, ja että eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi myös muun muassa reagoitava 
työmarkkinoiden suuntauksiin, syntyvyyteen, väestötilanteeseen, terveydentilaan ja 
varallisuustilanteeseen, työoloihin ja elatussuhteeseen, samalla kun pyritään 
varmistamaan säälliset eläketulot, joiden on ainakin oltava köyhyysrajan yläpuolella; 
katsoo, että paras keino vastata ikääntymisen haasteeseen on lisätä 
kokonaistyöllisyysastetta; panee väestön ikääntymisen yhteydessä merkille komission 
suosituksen uudistaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne voivat saavuttaa niille 
asetetut tavoitteet tarjota koko väestölle korkealaatuista hoitoa – erityisesti 
henkiinjäämisen kannalta tärkeiden lääkkeiden edullisen saannin – ja taata 
terveydenhoitohenkilöstön oikeuksien kunnioittamisen;

28. kehottaa sisällyttämään maakohtaisiin suosituksiin1 komission suosituksen sellaisten 
yritysten, joita uhkaa maksukyvyttömyys, ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja 
konkurssin tehneiden yrittäjien velkojen kuolettamisesta, oli sitten kyse luonnollisista 
tai oikeudellisista henkilöistä, jotta yrityksille voidaan antaa uusia mahdollisuuksia; 
kehottaa lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta ulottaa nämä ohjelmat myös 
perheisiin, jotka ovat vaarassa joutua häädetyiksi, jotta voidaan varmistaa parempi 
sosiaalinen yhdenkuuluvuus vähentämällä asunnottomuuden riskiä; panee merkille 
köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten asunnottomuuden, nopean lisääntymisen 
monissa jäsenvaltioissa; kehottaa esittämään kaikille jäsenvaltioille maakohtaisia 
suosituksia sosiaalista osallistamista koskevista strategioista, mukaan luettuna 
köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten asunnottomuuden, torjunta; vaatii lisäämään 
asunnottomuuden torjumista koskevien parhaiden käytäntöjen rajatylittävää vaihtoa ja 
vastavuoroista oppimista ja toteaa, että työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevalla 
ohjelmalla (EASI) on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä;

29. muistuttaa pitävänsä tärkeänä, että perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, joka 
johtaisi unionin rahoituksen todelliseen uudistamiseen kansalaisten verotaakkaa 
lisäämättä ja loisi todellisen yhteyden kansalaisten ja unionin viranomaisten välille; 
odottaa tässä yhteydessä kiinnostuneena voivansa analysoida ja käsitellä ehdotuksia, 
jotka omia varoja käsittelevä korkean tason työryhmä tekee ensi vuonna;

Alakohtaisia huomioita talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta 2015

1 12. maaliskuuta 2014 annettu suositus uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja 
maksukyvyttömyyteen.
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Talousarviota koskeva politiikka

30. huomauttaa, että keväällä 2017 julkaistavaksi ilmoitettu euroalueen talousarvioiden 
vakausmekanismia käsittelevä valkoinen kirja osuu samaan aikaan kuin monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarviointi; muistuttaa tätä varten vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi kuuluttava parlamentin suorittaman talousarvion 
valvonnan piiriin ja että niille osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 asetettuun enimmäismäärään;

31. muistuttaa, että maksumäärärahavaje, joka johtuu pitkälti maksujen riittämättömästä 
enimmäismäärästä ja alibudjetoinnista, on vuonna 2015 edelleen ajankohtainen; pelkää, 
että tilanne vaarantaa edelleen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen uusien ohjelmien asianmukaisen toteuttamisen ja aiheuttaa 
hankaluuksia edunsaajille, erityisesti paikallisille, alueellisille ja kansallisille 
viranomaisille, joihin kohdistuu taloudellisia ja sosiaalisia rajoitteita;

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

32. panee merkille suositukset tarpeesta edetä uusien työmarkkinauudistusten saralla ja 
kehottaa varmistamaan, että jos tällaisia uudistuksia toteutetaan, niissä varmistetaan 
sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen vuoropuhelu (kansallisten käytäntöjen mukaisesti) 
sekä turvataan poliittinen yhteisymmärrys, jotta uudistuksista tulee kestäviä ja 
vaikuttavia; katsoo, että työmarkkinauudistuksissa olisi luotava jouston ja turvan 
välinen oikea tasapaino sekä työntekijöille että työnantajille ja että uudistukset eivät 
saisi johtaa esimerkiksi siihen, että työntekijät jäävät työehtosopimusten ulkopuolelle tai 
että tuottavuus tai työllisyys heikkenevät; kehottaa tekemään kunnianhimoisia 
työmarkkinauudistuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa ne ovat yhä tarpeen, hyödyntäen 
sitä, että olemme nyt saavuttaneet syklin käännepisteen; katsoo, että näillä uudistuksilla 
olisi voitava vähentää pirstoutumista, kannustaa työpaikkojen luomiseen, vähentää 
epävarmuutta ja torjua köyhyyttä, jotta voidaan lisätä talouden tuottavuutta ja 
kilpailukykyä ja varmistaa samalla, että investoimalla inhimilliseen pääomaan luodaan 
lisää työpaikkoja ja turvataan ihmisarvoiset palkat; korostaa, että muut, 
uudelleenteollistamisen kaltaiset rakenteelliset uudistukset ovat yhtä tärkeitä kestävien 
työmarkkinoiden luomisessa;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että sen poliittisen ohjauksen mukaisten 
työmarkkinauudistusten tarkoituksena on muun muassa vähentää segmentoitumista, 
varmistaa osaamisen ja työpaikkojen ennakointi ja parempi yhteensovittaminen, lisätä 
haavoittuvien ryhmien osallistamista työmarkkinoille, vähentää työssäkäyvien 
köyhyyttä, edistää sukupuolten tasa-arvoa, vahvistaa epätyypillisessä työsuhteessa 
olevien työntekijöiden oikeuksia ja tarjota itsenäisille ammatinharjoittajille lisää 
sosiaaliturvaa;

34. toteaa, että vähimmäispalkkojen asettaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jota 
on kunnioitettava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

35. toteaa, että joidenkin työmarkkinauudistusten myötä on otettu käyttöön uusia 
sopimusmalleja, jotka ovat komission mukaan lisänneet epävarmuutta työmarkkinoilla 
ja edellyttävät useissa tapauksissa epäreilua joustoa nuoremmilta sukupolvilta; panee 
huolestuneena merkille, että joissakin jäsenvaltioissa tilapäisten työsuhteiden osuus on 
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yli 90 prosenttia uusista työsopimuksista ja että tämä koskee erityisesti nuoria ja naisia 
ja on OECD:n1mukaan yksi välitön syy epätasa-arvon lisääntymiseen; toteaa kuitenkin 
tässä yhteydessä, että työntekijät haluavat toisinaan juuri tällaisia työjärjestelyjä 
sovittaakseen työ- ja perhe-elämän paremmin yhteen tai saadakseen lisätuloja; kehottaa 
jäsenvaltiota luomaan synergioita kansallisten politiikkojen ja unionin 
koheesiopolitiikan välille, jotta voidaan tehostaa vaikutusta näihin ensisijaisiin ryhmiin; 
on erityisen huolissaan ”nollatuntisopimusten” lisääntymisestä; katsoo, että 
kaikenlaisissa sopimusjärjestelyissä olisi varmistettava tietyt työntekijöiden 
perusoikeudet ja asianmukainen sosiaaliturva;

36. toteaa, että pitkäaikaistyöttömien suuri määrä unionissa johtaa erityisesti joissakin 
jäsenvaltioissa siihen, että yhä useammat työntekijät menettävät etuuksiaan ennen 
uuden työpaikan löytämistä; panee merkille, että eräät jäsenvaltiot ovat rajoittaneet 
kyseisiä etuuksia koskevia oikeuksia tai vähentäneet saatavissa olevaa määrää ja/tai 
rajoittaneet etuuksien saamiseen oikeuttavia aikajaksoja; kehottaa jäsenvaltioita 
toimivaltansa puitteissa säilyttämään asianmukaisen vähimmäistulon ja sosiaalisen 
suojelun välisen tasapainon sekä sellaiset asianmukaiset kannustimet aktiiviseen 
työnhakuun, jotka antavat mahdollisuuden yksilölliseen tukeen ilman rankaisevia 
ehtoja, jotka heikentävät sosiaalisia oikeuksia; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
voimakkaita aktivoivia toimenpiteitä vaikuttavampien tulosten saamiseksi; toteaa, että 
työllisyyspolitiikan ja sosiaaliturvan parantaminen pyrkien aktivoivaan tukeen ja 
pyrkien suojelemaan ihmisiä ja siten varmistamaan vahvempi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ovat kestävän talouskasvun keskeisiä osatekijöitä; kehottaa 
toteuttamaan tällaisia kannustimia koskevan unionin laajuisen erityisselvityksen ja 
kehottaa jäsenvaltioita kansallisten käytäntöjen mukaisesti ottamaan käyttöön 
vähimmäispalkkajärjestelmiä, joilla pyritään poistamaan sosiaalisen syrjäytymisen 
kasautumista ja varmistamaan kotitalouksien vähimmäistulo;

37. pitää myönteisenä nuorisotyöttömyyden vähentymistä mutta huomauttaa sen olevan 
monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla yhä hälyttävällä tasolla eikä se välttämättä 
kuvasta työpaikkojen nettokasvua; pitää valitettavana, että työpaikkojen epävarmuus ja 
alityöllisyys ovat myös lisääntyneet ja että vuonna 2014 nuorista työskenteli 
43 prosenttia tilapäisessä työsuhteessa ja 32 prosenttia oli osa-aikaisessa työsuhteessa; 
suhtautuu myönteisesti komission päätökseen antaa miljardi euroa etukäteisrahoituksena 
nuorisotakuuohjelmalle; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaikki käytettävissä olevat 
määrärahat nopeasti ja tehokkaasti vähimmäislaatunormeihin perustuvan 
nuorisotakuuohjelman täytäntöönpanoon; kehottaa lisäksi seuraamaan näiden varojen 
käyttöä huolellisesti ja jatkuvasti, jotta varmistetaan, että niiden avulla nuoria autetaan 
saamaan pysyvä jalansija työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
kielten oppimisen ja liikkuvuuden edistämisen sellaisten ohjelmien, kuten ”Erasmus+” 
ja ”Erasmus nuorille yrittäjille” kautta, ja osallistumaan myös Eures-
työnvälitysverkostoon; korostaa myös, että on lisättävä oppisopimuskoulutuksen 
arvostusta ja edistettävä siihen osallistumista, sillä oppisopimuskoulutuksen avulla 
nuoret voivat saada ammattipätevyyden, joka auttaa pääsemään työmarkkinoille;

38. panee merkille, että tähän mennessä nuorisotakuuta ja nuorten työllisyyttä koskevan 
aloitteen täytäntöönpanon onnistuminen on ollut hyvin epätasaista jäsenvaltioissa; 

1 OECD :n raportti ”In it together: Why less inequality benefits all”, 21. toukokuuta 2015.



RR\1076469FI.doc 15/47 PE564.958v02-00

FI

panee merkille, että Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että unionin 
nuorisotyöttömyyden ratkaiseminen edellyttäisi 21 miljardin euron määrärahoja ja että 
komission tämänhetkinen rahoitussitoumus on täysin riittämätön ja on nostettava 
riittävälle tasolle: kehottaa komissiota yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja nuorisojärjestöjen 
kanssa vähimmäisnormien ja parhaiden käytäntöjen esittämiseksi nuorisotakuualoitteen 
täytäntöönpanossa;

39. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan sosiaalisen ja palkkojen 
polkumyynnin torjumiseksi unionissa, sillä ne aiheuttavat huomattavaa haittaa niiden 
kohteena oleville työntekijöille ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmille; kehottaa 
lisäksi ottamaan työmarkkinaosapuolet mukaan näihin toimiin kaikilla tasoilla;

40. korostaa, että nuorten työpaikkojen epävarmuus vaikuttaa kielteisesti lasten hankkimista 
koskeviin päätöksiin ja sen johdosta myös jäsenvaltioiden väestönäkymiin;

41. kehottaa komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille ohjausta naisten vähäisen 
työmarkkinoille osallistumisen käsittelemiseksi siten, että puututaan työmarkkinoiden 
segregaatioon, sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja hoitovastuiden epätasaiseen 
jakautumiseen; korostaa, että tarvitaan laajempi sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon muutakin kuin työllisyysaste;

42. korostaa, että työssäkäynti on paras tapa torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja 
että jäsenvaltioiden olisi keskityttävä erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseen;

Sisämarkkinat

43. on tyytyväinen komission uuteen lähestymistapaan eurooppalaista ohjausjaksoa 
koskevan prosessin selkeyttämisessä; on tyytyväinen komission työhön, joka koskee 
sisämarkkinoihin liittyvien maakohtaisten suositusten määrittelyä, mutta pitää sitä 
riittämättömänä; kehottaa toteuttamaan entistä määrätietoisempia talouspolitiikan 
ohjaamis- ja koordinointitoimia, jotta voidaan varmistaa talouden ohjausjärjestelmän 
johdonmukainen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja mitata 
talouden ohjausjakson vaikutuksia niissä;

44. tukee vuoden 2015 maakohtaisten suositusten painotusta, jonka mukaan on tärkeää 
poistaa pääsyä koskevat perusteettomat rajoitukset ja esteet keskeisillä aloilla; kehottaa 
lisäksi kyseisiä jäsenvaltioita ottamaan nämä suositukset mahdollisimman tarkasti 
huomioon ja poistamaan tällaiset sisämarkkinoiden kasvun esteet ensi tilassa;

45. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvoston, komission ja 
euroryhmän puheenjohtajille sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajalle ja kansallisille 
parlamenteille.
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PERUSTELUT

Eurooppalaisella ohjausjaksolla pyritään varmistamaan yhdennetyn talouspolitiikan 
koordinointi EU:n tasolla soveltamalla makrotalouden ja finanssipolitiikan seurannan 
välineiden yhdistelmää. Tämä on tarpeen jotta voidaan ohjata jäsenvaltioiden lähentymistä ja 
hallinnoida niiden keskinäisiä riippuvaisuuksia.

Eurooppalaisen ohjausjakson sykliin kuuluu, että yksittäisille jäsenvaltioille annetaan 
maakohtaisissa suosituksissa neuvoja kasvun edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä, 
samalla kun huolehditaan vakaasta julkisesta taloudesta. Vuoden 2015 maakohtaiset 
suositukset perustuvat komission uusimmassa vuotuisessa kasvuselvityksessä tarkoitettuihin 
politiikan painopisteisiin, ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi nämä suositukset heinäkuussa 
2015.

Tulevaa vuotta koskevat talousennusteet antavat osviittaa talouden elpymisestä, positiivisesta 
kasvuvauhdista, inflaation lisääntymisestä ja finanssipoliittisen tilanteen kohentumisesta, 
mikä on osittain useiden jäsenvaltioiden toteuttamien merkittävien finanssipoliittisten toimien 
ja rakenneuudistusten ansiota. On kuitenkin syytä todeta, että talouskasvun perusta on 
edelleen hauras.

Esittelijä pitää tässä yhteydessä myönteisinä kuluvan vuoden syklissä asetettua neljää 
poliittista painopistettä: investointien edistämistä, tarvittavien rakenneuudistusten 
toteuttamista, finanssipoliittista vastuunkantoa sekä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
parantamista.

Esittelijä katsoo, että unionin taloudellista ja finanssipoliittista ja työllisyystilannetta voidaan 
kohentaa ainoastaan toteuttamalla kunnianhimoisia rakenneuudistuksia, kun otetaan 
huomioon että maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoaste on ollut useimmissa 
jäsenvaltioissa hyvin alhainen. Lisäksi esittelijä korostaa, että rakenneuudistuksia on 
toteutettava, jos ESIR-rahaston kaltaisilla unionin aloitteilla halutaan saada aikaan 
konkreettisempia tuloksia. 

Esittelijä panee huolestuneena merkille, että useimpien jäsenvaltioiden työttömyysaste on 
korkea. Hän korostaa, että joustavilla työmarkkinoilla on ratkaiseva rooli työttömyyden 
torjunnassa. Esittelijä katsoo, että työllisyysasteen lisääminen edellyttää, että työn 
verottamisesta olisi siirryttävä muihin verolähteisiin.

Eräitä maakohtaisia suosituksia vähennettiin vuonna 2015 merkittävästi, jotta voitiin keskittyä 
ensisijaisiin kysymyksiin ja reagoida siten komission pyrkimyksiin selkeyttää koko 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessia. Esittelijä pitää aloitetta myönteisenä, mutta hän 
katsoo, että on toteutettava lisätoimia, jotta voidaan tehostaa prosessia ja parantaa 
maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoastetta ja vaikuttavuutta. Esittelijä mainitsee yhtenä 
esimerkkinä maakohtaisia suosituksia koskevan kansallisen omaksi kokemisen voimistamisen 
siten, että kansalliset parlamentit otetaan mukaan koko eurooppalaisen ohjausjakson 
prosessiin.
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Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) järjesti 15. syyskuuta 2015 kansallisten 
parlamenttien edustajien kanssa keskustelun, jossa voitiin vaihtaa kokemuksia eurooppalaisen 
ohjausjakson prosessista. Keskustelu osoitti selvästi, että kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava olennainen rooli kansallisten uudistusohjelmien valmistelemisessa, koska näin lisätään 
maakohtaisten suositusten kansallista omaksi kokemisen tunnetta ja parannetaan koko 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessia koskevaa demokraattista vastuuvelvollisuutta. 
Jäljempänä esitetään tärkeimmät keskustelusta tehdyt päätelmät 

Keskustelu talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 
painopisteiden täytäntöönpano 

ECON järjesti 15. syyskuuta 2015 kansallisten parlamenttien edustajien kanssa keskustelun 
talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja vuoden 2015 painopisteiden 
täytäntöönpanosta. Tilaisuuteen osallistui edustajia Belgiasta, Tšekin tasavallasta, Saksasta, 
Virosta, Irlannista, Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta, Kyproksesta, Luxemburgista, Unkarista, 
Maltalta, Alankomaista, Itävallasta, Puolasta, Portugalista, Romaniasta, Sloveniasta, 
Suomesta ja Ruotsista. 

Osallistujien selvä enemmistö piti eurooppalaista ohjausjaksoa järjestelmänä, joka soveltuu 
politiikan yhteensovittamiseen unionissa. Uusimpia muutoksia, joilla pyritään selkeyttämään 
järjestelmän rakennetta ja laatimaan maakohtaiset suositukset kohdennetummin ja 
julkaisemaan ne aikaisemmassa vaiheessa, pidettiin laajalti myönteisinä. On kuitenkin 
havaittu monta alaa, joilla voitaisiin tehdä parannuksia:

Maakohtaisten suositusten täytäntöönpano – nykyiset kokemukset ovat osoittaneet, että 
maakohtaisten suositusten täytäntöönpano jää epätyydyttäväksi, mikä selittyy lähinnä sillä, 
että niitä ei koeta jäsenvaltioissa omiksi, koska kansalliset parlamentit osallistuvat yleensä 
asiaan vasta ohjausjakson hyvin myöhäisessä vaiheessa (talousarvion laatiminen syksyllä). 
Siksi kansallisten parlamenttien aikaisemmalla mukaan ottamisella jo keväällä (esimerkiksi 
kansallisten uudistusohjelmien ja vakaus- ja lähentymisohjelmien laatiminen, parlamenteissa 
käytävät keskustelut komission laatimista maakohtaisista suositusluonnoksista) saattaisi 
parantaa sekä suositusten täytäntöönpanoastetta että koko prosessia koskevaa demokraattista 
vastuuvelvollisuutta. Euroalueen osalta taas katsottiin, että koko euroaluetta koskevien 
suositusten ja yksittäisten maakohtaisten suositusten johdonmukaisuuden lisääminen saattaisi 
myös vauhdittaa maiden edistymistä maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa (etenkin 
suhteessa euroalueen optimaaliseen finanssipolitiikan kokonaistilanteeseen tai nykyiseen 
euroalueen vaihtotaseiden sopeutukseen).

Järjestelmän soveltamisala – Eräät osallistujat katsoivat, että nykyisessä rakenteessa ei oteta 
riittävässä määrin huomioon koko prosessin sosiaalisia vaikutuksia, kun maakohtaiset 
suositukset lepäävät liian yksinkertaisella perustalla siksi, että rakenneuudistusten lisääminen 
ei välttämättä johda kasvun voimistumiseen eikä parempiin työpaikkoihin. Tästä syystä 
kannatettiin, että rakenneuudistuksiin sovellettaisiin hyvinvoinnille suotuisampaa ja 
yksittäisiin maihin keskittyvää lähestymistapaa. 

Järjestelmän joustavuus – Useat edustajat edellyttivät joustavuuden lisäämistä jäsenvaltioiden 
tehdessä päätöksiä maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon keinoista yleensä ja etenkin 
finanssipoliittisten tavoitteiden arvioimisesta pakolaiskriisin seurauksena. Järjestelmän olisi 
myös mahdollistettava riittävä joustavuus, jotta voidaan ottaa huomioon kansallisten vaalien 
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aikatauluja, jotka saattaisivat esimerkiksi viivästyttää alustavien talousarviosuunnitelmien 
laatimista (esimerkiksi Portugalissa ja Puolassa tänä syksynä järjestettävät parlamenttivaalit).

Järjestelmän soveltaminen – Tämä asia otettiin esille keskusteltaessa Saksan vaihtotaseen 
ylijäämästä, koska eräät osallistujat katsoivat, että vaihtotaseiden erojen kaventamiseen 
tarkoitetut suositukset eivät ole symmetrisiä alijäämä- ja ylijäämämaiden kesken sen 
paremmin muotoilunsa kuin soveltamisensa puolesta. Lisäksi järjestelmää sinänsä olisi 
sovellettava riippumatta jäsenvaltion koosta. Toisaalta eräät jäsenet totesivat, että Saksan 
vaihtotaseen ylijäämä osoittaa, että maan talousmalli on menestyksekäs, joten arvostelu on 
perusteetonta sekä poliittisesti että taloudellisesti. On syytä muistuttaa, että makrotalouden 
epätasapainoa koskeva menettely rakentuu pikemminkin ohjeellisille kynnysarvoille (mukaan 
lukien vaihtotasetta koskeva kynnysarvo) kuin oikeudellisille enimmäismäärille, josta taas on 
kyse liiallisen alijäämän menettelyyn kuuluvasta julkisen velan määrästä. Jos kaikki muut 
seikat ovat yhdenvertaisia, vaihtotaseen ylijäämäisenä pitävän jäsenvaltion asema on 
taloudellisesti turvallisempi. 

Euroryhmän rooli – Euroryhmää koskeva institutionaalinen järjestelmä ja ryhmän rooli 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa on herättänyt kiihkeää keskustelua, koska ryhmä tekee 
suvereeneja päätöksiä, vaikka sen selustaa ei ole virallisesti turvattu perussopimusten eikä 
demokraattisen legitimiteetin avulla. On siis tärkeää tietää, missä määrin euroryhmällä on 
oikeus tehdä päätöksiä, jos kaikki euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot eivät ole edustettuina.

Muut kysymykset – Osallistujat keskustelivat myös lyhyesti mahdollisista keinoista parantaa 
unionin kilpailukykyä, tarvetta ottaa käyttöön yhtiöverotusta koskevia yhteisiä sääntöjä sekä 
Euroopan edustamista tai sen puutetta monikansallisilla foorumeilla. Lisäksi otettiin esille 
kysymys julkisen talouden rakenteellista sopeuttamista koskevien laskentamenetelmien 
yhdenmukaistamisesta.

Voidaan siis todeta, että osallistujien selvä enemmistö piti myönteisenä tilaisuutta käsitellä 
eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyviä kysymyksiä Euroopan parlamentissa, samalla kun 
todettiin, että tarvitaan säännöllisempää tiedonvaihtoa, ja myös parlamenttien kesken ja 
laajemmista kysymyksistä (kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission 
puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin 
puhemiehen kertomusta koskevasta vuoropuhelusta). ECON-valiokunnan puheenjohtaja 
Gualtieri totesi lopuksi, että Euroopan parlamentti ja komissio ovat pääsemässä 
talouspolitiikan osalta yhteisymmärrykseen siitä, miten reagoidaan euroalueen tason yhteiseen 
finanssipoliittiseen tilanteeseen, jotta voidaan määrittää politiikkojen yhdistelmä, jolla 
voitaisiin edistää kestävää kasvua. Hän kehotti menettelyä koskevien seikkojen osalta sekä 
Euroopan parlamentin edustajia että kansallisten parlamenttien edustajia löytämään tapoja 
antaa myönteinen panos komissiolle ja tehostaa eurooppalaisen ohjausjakson demokraattista 
ulottuvuutta.
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO(*)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano
(2015/2210(INI))

Valmistelija (*): Jean Arthuis

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että komission 28. marraskuuta 2014 esittämässä vuotuisessa 
kasvuselvityksessä määritetään vuodeksi 2015 kolme keskeistä pilaria – koordinoitu 
tuki yksityisille investoinneille, entistä vahvempi sitoutuminen rakenneuudistuksiin ja 
vastuullisen finanssipolitiikan jatkaminen – ja korostetaan ensimmäisen kerran unionin 
talousarvion panosta näiden pilarien toteuttamisessa;

B. toteaa, että kuluneen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana on toteutettu 
lukuisia talousarviotoimia, esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen hyväksyminen, koheesiorahastoon liittyvien 
toimenpideohjelmien käynnistäminen, vuonna 2014 käyttämättä jääneiden ajanjaksolla 
2007–2013 myönnettyjen maksusitoumusmäärärahojen siirtäminen vuosille 2015, 2016 
ja 2017 sekä Euroopan nuorisotyöllisyysaloitetta koskevan ennakkorahoituksen 
lisääminen, ja että niillä on pyritty saavuttamaan vuotuisessa kasvuselvityksessä 
asetettuja tavoitteita;

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu unionin talousarvion lisäarvo mutta myös rajat, 
jotka talousarvio asettaa unionin poliittiselle toiminnalle, koska talousarviota ei 
täydennetä varsinaisilla omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle prosentin BKT:stä, ja 
koska seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee sitä;
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D. katsoo, että vuoden 2016 talousarviota koskevassa neuvoston kannassa, jossa 
maksusitoumusmäärärahoja vähennetään 563,6 miljoonalla eurolla ja 
maksumäärärahoja 1,4 miljardilla eurolla, aliarvioidaan jälleen kerran unionin todelliset 
maksutarpeet, mikä on siten ristiriidassa komission ehdottaman maksamattomia laskuja 
koskevan uudelleenjärjestelysuunnitelman kanssa;

1. suhtautuu myönteisesti viiden puheenjohtajan laatimaan kertomukseen Euroopan talous- 
ja rahaliiton viimeistelystä, mutta pitää sen toteuttamisaikataulua liian hitaana Kreikan 
kriisin synnyttämiin uudistustarpeisiin nähden;

2. pitää myönteisinä toimenpiteitä, joita on toteutettu talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yksinkertaistamiseksi ja lujittamiseksi, kuten keskittyminen 
painopisteisiin, asiakirjojen määrän vähentäminen ja niiden käsittelyajan lisääminen, 
poliittisen ulottuvuuden laajentaminen ja kansallisten viranomaisten osallistumisen 
tehostaminen;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentaarisen valvonnan lujittamista koskeviin ehdotuksiin, 
etenkin ehdotukseen Euroopan parlamentin rakenteiden mukauttamisesta yhteisen rahan 
erityispiirteisiin, mikä on välttämätöntä todellisen talous- ja rahaliiton rakentamiseksi;

4. korostaa komission käsitystä siitä, että kansallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on 
tärkeä tehtävä välttämättömien rakenteellisten uudistusten edistämisessä, 
finanssipoliittisen vastuun kantamisessa ja työpaikkoja ja kasvua tukevien investointien 
tehostamisessa;

5. pitää myönteisenä, että unionin primaarioikeuteen on pyritty sisällyttämään 
hallitustenvälisiä välineitä, kuten sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, 
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta;

6. korostaa tarvetta soveltaa kaikkia vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisiä sääntöjä 
julkisen talouden vakauden saavuttamiseksi;

7. on tyytyväinen euroalueen talousarvion vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen varainhoitohallinnon perustamista koskevien 
neuvottelujen aloittamista; huomauttaa, että keväällä 2017 tästä aiheesta julkaistavaksi 
ilmoitettu valkoinen kirja osuu samaan aikaan kuin monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten vaatimuksestaan, jonka mukaan lisärahoituksen tai -
välineiden olisi kuuluttava parlamentin suorittaman talousarvion valvonnan piiriin ja 
että niille osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään;

8. muistuttaa pitävänsä tärkeänä, että perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, joka 
johtaisi unionin rahoituksen todelliseen uudistamiseen kansalaisten verotaakkaa 
lisäämättä ja loisi todellisen yhteyden kansalaisten ja unionin viranomaisten välille; 
odottaa tässä yhteydessä kiinnostuneena voivansa analysoida ja käsitellä ehdotuksia, 
jotka omia varoja käsittelevä korkean tason työryhmä tekee ensi vuonna;

9. muistuttaa, että maksumäärärahavaje, joka johtuu pitkälti maksujen riittämättömästä 
enimmäismäärästä ja alibudjetoinnista, on vuonna 2015 edelleen akuutti; pelkää, että 
tilanne vaarantaa edelleen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
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uusien ohjelmien asianmukaisen toteuttamisen ja aiheuttaa hankaluuksia edunsaajille, 
erityisesti paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille, joihin kohdistuu 
taloudellisia ja sosiaalisia rajoitteita;

10. suhtautuu myönteisesti Euroopan strategisten investointien rahaston perustamista 
koskevan asetuksen hyväksymiseen keinona lisätä yksityisiä investointeja ja korostaa 
parlamentin asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen 
määrärahojen uudelleen kohdentamisen minimoimisessa; muistuttaa sitoumuksestaan 
vähentää leikkauksia vuosittaisen talousarviomenettelyn aikana;

11. pitää olennaisen tärkeänä tämän investointisuunnitelman onnistumista ja ryhtyy tämän 
vuoksi seuraamaan erittäin tarkasti sen toteuttamista ja etenkin investointimenojen sekä 
valtionvelan siirtoja jäsenvaltioiden taseista.
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO(*)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano
(2015/2210 (INI))

Valmistelija: Sergio Gutiérrez Prieto

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että useiden jäsenvaltioiden talousarvio on edelleen pahasti alijäämäinen 
samalla kun muut jäsenvaltiot kartuttavat vaihtotaseen ylijäämiä ja että on tarpeen kehittää 
ja koordinoida finanssipoliittisen vastuun ohjelmia, joissa nämä erot otetaan huomioon ja 
jotka ovat sopusoinnussa sellaisen ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen kanssa, joka 
johtaa laadukkaaseen työllisyyteen, talouskasvuun ja siten kestävään hyvinvointivaltioon 
tulevia sukupolvia varten; kehottaa komissiota, joka on jo saanut kansalliset 
talousarvioehdotukset vuodelle 2016, ja vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn 
finanssipoliittisen kehyksen mukaisesti, hyödyntämään täysimääräisesti sen nykyistä 
joustovaraa1 ja tarjoamaan tarvittaessa joustavan kansallisen vastuuprosessin, joka 
paremmin vastaa syklisiä tilanteita jäsenvaltioissa ja mahdollistaa sosiaalisesti 
vastuullisten ja taloudellisesti tehokkaiden toimien toteuttamisen, joilla pyritään luomaan 
ihmisarvoisia työpaikkoja ja jotka johtavat laadukkaaseen työllisyyteen;

2. toteaa, että samalla kun näiden jäsenvaltioiden, joilla on suuret talousarvioalijäämät ja 
velat, on jatkettava toimiaan valtiontalouden kestävyyden saavuttamiseksi, myös niiden 
jäsenvaltioiden, joiden valtiontaloudessa on liikkumavaraa, olisi käytettävä 
liikkumavaraansa kotimaisen kysynnän ja kasvumyönteisten investointien edistämiseen;

3. pitää valitettavana, että ei yleisesti viitata Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskeviin tavoitteisiin; korostaa, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikkoja 

1 COM(2015)0012, ”Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas 
hyödyntäminen”.
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ei pitäisi tarkastella ainoastaan kustannusnäkökulmasta vaan huomioon olisi otettava myös 
pitkäkestoisia hyötyjä tarkasteleva näkökulma; kehottaa siksi ottamaan asiaankuuluvat 
sosiaaliset tavoitteet ja ympäristötavoitteet huomioon uudessa arviointikehyksessä, jotta 
voidaan varmistaa, että maakohtaisia suosituksia ehdotetaan kaikille niille maille, jotka 
eivät edisty köyhyyden torjunnan, laadukkaaseen työllisyyteen johtavan ihmisarvoisten 
työpaikkojen luomisen, koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemisen, elinikäisen oppimisen 
ja resurssitehokkuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla;

4. kehottaa sisällyttämään maakohtaisiin suosituksiin1 komission suosituksen sellaisten 
yritysten, joita uhkaa maksukyvyttömyys, ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja 
konkurssin tehneiden yrittäjien velkojen kuolettamisesta, oli sitten kyse luonnollisista tai 
oikeudellisista henkilöistä, jotta yrityksille voidaan antaa uusia mahdollisuuksia; kehottaa 
lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta ulottaa nämä ohjelmat myös perheisiin, jotka 
ovat vaarassa joutua häädetyiksi, jotta voidaan varmistaa parempi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus vähentämällä asunnottomuuden riskiä; korostaa, että vaikka 
kotitalouksien taloudellinen ahdinko on vähentynyt, se ylittää vieläkin reilusti viime 
vuosikymmenen tason, ja komission mukaan pienituloisten kotitalouksien ja ylempiin 
tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien taloudellisessa ahdingossa on yhä valtava ero2;

5. panee merkille, että vaikka alijäämät ovat supistuneet eräissä maissa, tämä prosessi on 
aiheuttanut myös julkisten investointien vähentymisen unionissa; pitää siksi myönteisenä 
sellaisen unionin investointipolitiikan edistämistä, jolla pyritään vauhdittamaan kasvua ja 
työpaikkojen luomista, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia reaalitalouden rahoituksen 
varmistamiseksi; katsoo, että ESIR-rahastolta tukea saavien hankkeiden tärkeimpinä 
tavoitteina olisi oltava ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, joka johtaa laadukkaaseen 
työllisyyteen sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseen; katsoo, että olisi toteutettava tehokkaampia toimenpiteitä, joilla vastataan 
parlamentin kehotukseen3 edistää sosiaalisia investointeja paitsi taloudellisten etujen 
saamiseksi myös myönteisten sosiaalisten vaikutusten edistämiseksi ja eriarvoisuuden 
vähentämiseksi muun muassa parantamalla julkisia palveluja ja tukemalla työpaikkojen 
luomista heikossa asemassa oleville väestöryhmille; painottaa tässä yhteydessä, että olisi 
vahvistettava komission sääntelyvälineitä, kuten vaikutusten arviointia ja evaluointia, ja 
otettava käyttöön valvontaa ja seurantaa siellä, missä investointeja tehdään;

6. korostaa, että vaikka pk-yritykset muodostavat unionin työpaikkojen luomisen 
selkärangan, niillä on edelleen suuria vaikeuksia saada rahoitusta ja ne kärsivät 
tarpeettomasta hallinnollisesta kuormasta ja byrokratiasta, jotka estävät niitä kasvamasta 
ja tulevasta kestäviksi ja toteuttamasta mahdollisuuksiaan työpaikkojen luomiseen; panee 
merkille komission aloitteen sääntely- ja hallintoympäristön nykyaikaistamisesta, jotta 
voidaan parantaa investointi-ilmapiiriä ja pk-yritysten edellytyksiä, ja tukee suosituksia, 
jotka johtavat parannuksiin, samalla kun noudatetaan sosiaalisia ja työhön liittyviä 
normeja; pitää merkittävinä investointeja, joilla kehitetään innovatiivisia rahoituskanavia, 
kuten joukkorahoitusta ja mikroluottoja, ja investointeja, joilla pyritään edistämään pk-
yritysten, mikroyritysten, innovatiivisten uusyritysten ja vihreitä työpaikkoja luovien 
yritysten kehitystä;

1 12. maaliskuuta 2014 annettu suositus uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja 
maksukyvyttömyyteen.
2 EU Employment and Social Situation Quartely Review, kesäkuu 2015.
3 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 10 ja 18 kohta.
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7. muistuttaa, että alueilla, jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista, on tavallisesti korkeampi työttömyys ja heikompi talouskasvu; katsoo, 
että siksi tarvitaan investointeja, joilla parannetaan kyseisten alueiden 
kasvumahdollisuuksia ja autetaan niitä houkuttamaan uusia asukkaita, jotta alueiden 
kestävyys olisi turvattu;

8. panee merkille suositukset tarpeesta edetä uusien työmarkkinauudistusten saralla ja 
kehottaa varmistamaan, että jos tällaisia uudistuksia toteutetaan, niissä varmistetaan 
sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen vuoropuhelu (kansallisten käytäntöjen mukaisesti) sekä 
turvataan poliittinen yhteisymmärrys, jotta uudistuksista tulee kestäviä ja vaikuttavia; 
katsoo, että työmarkkinauudistuksissa olisi luotava jouston ja turvan välinen oikea 
tasapaino sekä työntekijöille että työnantajille, ja että uudistukset eivät saisi johtaa 
esimerkiksi siihen, että työntekijät jäävät työehtosopimusten ulkopuolelle tai että 
tuottavuus tai työllisyys heikkenevät; kehottaa tekemään kunnianhimoisia 
työmarkkinauudistuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa ne ovat yhä tarpeen, hyödyntäen sitä, 
että olemme nyt saavuttaneet syklin käännepisteen; katsoo, että näillä uudistuksilla olisi 
voitava vähentää pirstoutumista, kannustaa työpaikkojen luomiseen, vähentää 
epävarmuutta ja torjua köyhyyttä, jotta voidaan lisätä talouden tuottavuutta ja 
kilpailukykyä ja varmistaa samalla, että investoimalla inhimilliseen pääomaan luodaan 
lisää työpaikkoja ja turvataan ihmisarvoiset palkat; korostaa, että muut, 
uudelleenteollistamisen kaltaiset rakenteelliset uudistukset yhtä tärkeitä kestävien 
työmarkkinoiden luomisessa;

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että sen poliittisen ohjauksen mukaisten 
työmarkkinauudistusten tarkoituksena on muun muassa vähentää segmentoitumista, 
varmistaa osaamisen ja työpaikkojen ennakointi ja parempi yhteensovittaminen, lisätä 
haavoittuvien ryhmien osallistamista työmarkkinoille, vähentää työssäkäyvien köyhyyttä, 
edistää sukupuolten tasa-arvoa, vahvistaa epätyypillisessä työsuhteessa olevien 
työntekijöiden oikeuksia ja tarjota itsenäisille ammatinharjoittajille lisää sosiaaliturvaa;

10. pitää myönteisenä, että työttömyys on vähentynyt unionissa; pitää kuitenkin valitettavana, 
että työttömyysluvut ovat edelleen korkeat, ja pyytää jäsenvaltioita omaksumaan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan tehokkaiden ja aktiivisten työmarkkinapolitiikkojen 
täytäntöönpanossa kohdistamalla huomion työntekijöiden työllistettävyyteen ja 
osallistavampien työmarkkinoiden luomiseen, mukaan lukien lisätukijärjestelyt sekä 
työnhakijoille että työnantajille; korostaa, että osaamisen kohtaanto-ongelma ja 
ammattitaidon vanhenemista koskeva ongelma on ratkaistava, mikä auttaa torjumaan 
pitkäaikaistyöttömyyttä, ja katsoo, että näitä politiikkoja olisi koordinoitava 
tehokkaammin unionin tasolla; kehottaa toteuttamaan voimakkaampia toimia, joilla 
tuetaan ja edelleen kehitetään tehokasta ammatti- ja jatkokoulutusta, yhteistyötä 
koulutuslaitosten, yritysten, työnantajajärjestöjen ja muiden asiaankuuluvien eturyhmien 
kanssa, sekä parantamaan julkisten ja yksityisten työllisyyspalvelujen tehokkuutta, jotta 
voidaan torjua osaamisen kohtaanto-ongelmia työmarkkinoilla ja helpottaa työnhakua 
unionissa;

11. panee merkille, että rakenteellisten uudistusten hidas tahti on hyvin tunnettu ongelma 
tietyissä jäsenvaltioissa, ja katsoo siksi, että komission olisi tarkasteltava sitä 
perusteellisemmin osana komission tavoitteita eurooppalaiselle ohjausjaksolle ja 
arvioitava vahinkoa, jota tiettyjen jäsenvaltioiden vastuuntunnon puute, joka ilmenee 
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rakenteellisten uudistusten toteutuksen laiminlyömisenä, aiheuttaa työpaikkojen 
luomiselle keskipitkällä aikavälillä;

12. toteaa, että vähimmäispalkkojen asettaminen on jäsenvaltioiden tehtävä, jota on 
kunnioitettava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

13. toteaa, että kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö (OECD) ovat varoittaneet sosiaalisista (työssä köyhtyminen) ja taloudellisista 
(sisäisen kysynnän supistuminen) ongelmista, jotka liittyvät viime vuosina toteutettuihin 
palkkojen alentamisiin; korostaa tässä yhteydessä, että asianmukainen palkkapolitiikka on 
oleellisen tärkeää sisäisen kysynnän ylläpitämiselle ja että siksi palkankorotukset olisi 
sovitettava paremmin tuottavuuden muutoksiin; toteaa, että palkkojen korottamista on 
pidettävä tärkeänä erityisesti niissä maissa, joissa palkkataso on köyhyysrajan alapuolella, 
ja että palkkoja on korotettava vaarantamatta toissijaisuusperiaatetta; muistuttaa, että 
jäsenvaltioiden vähimmäispalkkojen erot ovat huomattavia ja toistaa pyyntönsä1 tätä 
aihetta koskevan tutkimuksen tekemisestä, mukaan lukien analyysi ostovoiman eroista 
jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan vähimmäispalkat kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti ja tarkastelemaan niiden vaikutusta 
työssäkäyvien köyhyyteen, kotitalouksien tuloihin, kokonaiskysyntään ja työpaikkojen 
luomiseen;

14. toteaa, että joidenkin työmarkkinauudistusten myötä on otettu käyttöön uusia 
sopimusmalleja, jotka ovat komission mukaan lisänneet epävarmuutta työmarkkinoilla ja 
edellyttävät useissa tapauksissa epäreilua joustoa nuoremmilta sukupolvilta; panee 
huolestuneena merkille, että joissakin jäsenvaltioissa tilapäisten työsuhteiden osuus on yli 
90 prosenttia uusista työsopimuksista, ja että tämä koskee erityisesti nuoria ja naisia ja on 
OECD:n2 mukaan yksi välitön syy epätasa-arvon lisääntymiseen; toteaa kuitenkin tässä 
yhteydessä, että työntekijät haluavat usein juuri tällaisia työjärjestelyjä sovittaakseen työ- 
ja perhe-elämän paremmin yhteen tai saadakseen lisätuloja; kehottaa jäsenvaltiota 
luomaan synergioita kansallisten politiikkojen ja unionin koheesiopolitiikan välille, jotta 
voidaan tehostaa vaikutusta näihin ensisijaisiin ryhmiin; on erityisen huolissaan 
”nollatuntisopimusten” lisääntymisestä; katsoo, että kaikenlaisissa sopimusjärjestelyissä 
olisi varmistettava tietyt työntekijöiden ydinoikeudet ja asianmukainen sosiaaliturva;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan merkille epätasa-arvon syistä ja 
seurauksista kertovan IMF:n raportin3, jossa todetaan, että tuloerojen kasvu saattaa 
vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun ja työpaikkojen luomisen mahdollisuuksiin; kehottaa 
lisäämään toimia verotaakan siirtämiseksi työltä muihin verolähteisiin, tehostamaan 
työverotusta ja luomaan oikeudenmukaisemmat työmarkkinat, joilla työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus unionissa on turvattu, sekä tulonjakopolitiikan, jossa yksittäisten 
jäsenvaltioiden erityispiirteet otetaan huomioon, jotta voidaan edistää talouskasvua, 
kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä laajempaa ja ylöspäin suuntautuvaa taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä;

16. toteaa, että pitkäaikaistyöttömien suuri määrä unionissa, erityisesti joissakin 
jäsenvaltioissa, johtaa siihen, että yhä useammat työntekijät menettävät etujaan ennen 

1 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 46 kohta.
2 OECD:n raportti ”In it together: Why less inequality benefits all”, 21. toukokuuta 2015.
3 IMF:n raportti “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, kesäkuu 2015. 
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uuden työpaikan löytämistä; panee merkille, että eräät jäsenvaltiot ovat rajoittaneet 
kyseisiä etuja koskevia oikeuksia tai vähentäneet saatavissa olevaa määrää ja/tai 
rajoittaneet etujen saamiseen oikeuttavia aikajaksoja; kehottaa jäsenvaltioita toimivaltansa 
puitteissa säilyttämään asianmukaisen vähimmäistulon ja sosiaalisen suojelun välisen 
tasapainon sekä asianmukaiset kannustimet aktiiviseen työnhakuun, jotka antavat 
mahdollisuuden yksilölliseen tukeen ilman rankaisevia ehtoja, jotka heikentävät 
sosiaalisia oikeuksia; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan voimakkaita aktivoivia 
toimenpiteitä vaikuttavampien tulosten saamiseksi; toteaa, että työllisyyspolitiikan ja 
sosiaaliturvan parantaminen pyrkien aktivoimaan tukea ja suojelemaan ihmisiä ja siten 
varmistamaan vahvempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat kestävän talouskasvun 
keskeisiä osatekijöitä; kehottaa toteuttamaan tällaisia kannustimia koskevan unionin 
laajuisen erityisselvityksen ja kehottaa jäsenvaltioita kansallisten käytäntöjen mukaisesti 
ottamaan käyttöön vähimmäispalkkajärjestelmiä, joilla pyritään poistamaan sosiaalisen 
syrjäytymisen alueellisia keskittymiä ja varmistamaan kotitalouksien vähimmäistulo;

17. pitää myönteisenä nuorisotyöttömyyden vähentymistä mutta huomauttaa sen olevan 
monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla yhä hälyttävällä tasolla eikä välttämättä 
perustuvan työpaikkojen nettokasvuun; pitää valitettavana, että työpaikkojen epävarmuus 
ja alityöllisyys ovat myös lisääntyneet ja että vuonna 2014 43 prosenttia nuorista 
työskenteli tilapäisessä työsuhteessa ja 32 prosenttia oli osa-aikaisessa työsuhteessa; 
suhtautuu myönteisesti komission päätökseen antaa miljardi euroa etukäteisrahoituksena 
nuorisotakuuohjelmalle; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaikki käytettävissä olevat 
määrärahat nopeasti ja tehokkaasti vähimmäislaatunormeihin perustuvan 
nuorisotakuuohjelman täytäntöönpanoon; kehottaa lisäksi seuraamaan näiden varojen 
käyttöä huolellisesti ja jatkuvasti, jotta varmistetaan, että nuoria autetaan saamaan pysyvä 
jalansija työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle kielten oppimisen 
ja liikkuvuuden edistämisen sellaisten ohjelmien, kuten ”Erasmus+” ja ”Erasmus nuorille 
yrittäjille” kautta, ja auttamaan nuoria käyttämään myös Eures-työnvälitysverkostoa; 
korostaa myös, että on lisättävä oppisopimuskoulutuksen arvostusta ja edistettävä siihen 
osallistumista, sillä oppisopimuskoulutuksen avulla nuoret voivat saada 
ammattipätevyyden, joka auttaa pääsemään työmarkkinoille;

18. panee merkille, että tähän mennessä nuorisotakuuta ja nuorten työllisyyttä koskevan 
aloitteen täytäntöönpanon onnistuminen on ollut hyvin epätasaista jäsenvaltioissa; panee 
merkille, että Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että unionin nuorisotyöttömyyden 
ratkaiseminen edellyttäisi 21 miljardin euron määrärahoja ja että komission tämänhetkinen 
rahoitussitoumus on täysin riittämätön ja on nostettava riittävälle tasolle: kehottaa 
komissiota yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja nuorisojärjestöjen kanssa vähimmäisnormien ja 
parhaiden käytäntöjen esittämiseksi nuorisotakuualoitteen täytäntöönpanossa;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan sosiaalisen ja palkkojen 
polkumyynnin torjumiseksi unionissa, sillä ne vahingoittavat vakavasti niiden kohteena 
olevia työntekijöitä ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä; kehottaa lisäksi ottamaan 
työmarkkinaosapuolet mukaan näihin toimiin kaikilla tasoilla;

20. korostaa, että nuorten työpaikkojen epävarmuus vaikuttaa kielteisesti lasten hankkimista 
koskeviin päätöksiin ja sen johdosta myös jäsenvaltioiden väestönäkymiin;
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21. muistuttaa, että on tarpeen torjua ilmoittamatonta työtä, joka vahingoittaa unionin taloutta, 
johtaa epäreiluun kilpailuun ja markkinavääristymiin sekä lisääntyvästi heikentää 
työntekijöiden sosiaalista ja työhön liittyvää suojelua; kehottaa siksi nopeasti 
käynnistämään ilmoittamatonta työtä käsittelevän eurooppalaisen foorumin;

22. katsoo, että tämän vuoden suositukset keskittyvät lähes yksinomaan työmarkkinoihin eikä 
niissä käsitellä palveluja tarvitseville suunnattujen palvelujen supistamisen ja palvelujen 
laadun asettamia haasteita; muistuttaa, että on tarpeen investoida varhaisiin toimiin ja 
ennalta ehkäiseviin sekä korkealaatuisiin palveluihin, jotka ovat helposti saatavilla ja 
kaikkien ulottuvilla, mukaan luettuina varhaisessa iässä aloitettava opetus, tuki perheille ja 
yhteisöille, sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto; korostaa, että palvelujen lisääntynyt 
kysyntä voi tehokkaasti hoidettuna johtaa myös merkittävään työpaikkojen luomiseen 
sosiaalialalla ja että terveydenhoito- ja sosiaalihuoltoala ovat keskeisiä investointialoja 
pyrittäessä kestävään talouteen; kehottaa komissiota raportoimaan Eurooppa 2020 -
strategiaan liittyvien aloitteiden kehittämisen edistymisestä terveys- ja sosiaalialoilla 
laadukkaiden työpaikkojen osalta;

23. painottaa, että IMF:n raportin1 mukaan verotusjärjestelmien progressiivisuus on 
heikentynyt viime vuosina eräissä jäsenvaltioissa ja osaltaan edistänyt epätasa-arvon 
lisääntymistä; toteaa, että verokiila on ollut paljon suurempi matalapalkkaisille 
työntekijöille ja pk-yrityksille, joiden todellinen veroaste on korkea; panee merkille, että 
vaikka verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, progressiiviset verojärjestelmät 
auttavat vaimentamaan talouskriisien pahimpia vaikutuksia, pitää tärkeänä alentaa 
työvoiman ja yritysten verotusta, jotta voidaan lisätä kysyntää ja työpaikkojen luomista 
samalla kun varmistetaan sosiaaliturvajärjestelmien riittävä rahoitus; vaatii, että 
veropetoksia ja veronkiertoa on käsiteltävä jäsenvaltioissa ja myös niiden kesken;

24. kehottaa komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille ohjausta naisten vähäisen työmarkkinoille 
osallistumisen käsittelemiseksi siten, että puututaan työmarkkinoiden segregaatioon, 
sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja hoitovastuiden epätasaiseen jakautumiseen; 
korostaa, että tarvitaan työllisyyden tasoa laajempi sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
lähestymistapa;

25. panee merkille automaattisten vakauttajien potentiaalisen arvon; panee merkille, että 
komissio ei ole sisällyttänyt maakohtaisiin suosituksiin vahvojen automaattisten 
vakauttajien säilyttämisen merkitystä jäsenvaltioissa jatkotoimenpiteenä talous- ja 
rahaliiton vahvemmasta sosiaalisesta ulottuvuudesta antamalleen tiedonannolle ja 
parlamentin kehotusten2 mukaisesti ja huolimatta siitä, että automaattisilla vakauttajilla on 
merkittävä rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ylläpitämisessä sekä kotimaisen kysynnän 
ja talouskasvun voimistamisessa; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen 
katsauksen jäsenvaltioiden valinnoista eri politiikan aloilla ja näiden valintojen tuloksista, 
jotta voidaan tehdä tehokkaampi analyysi ja edistää jäsenvaltioiden välisten parhaiden 
käytäntöjen tunnistamista ja vaihtoa;

26. painottaa, että yhteisötalous työllistää yli 14 miljoonaa ihmistä, eli noin 6,5 prosenttia 
unionin työntekijöistä; pitää valitettavana, että yhteisötalouden yritykset, jotka edustavat 
10 prosenttia unionin yrityksistä ja ovat pääasiassa pk- ja mikroyrityksiä, pitävät julkisen 

1 IMF:n raportti “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, kesäkuu 2015. 
2 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068).
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ja yksityisen rahoituksen saamista vieläkin vaikeampana kuin perinteiset yritykset; 
korostaa, että näitä yrityksiä on tuettava enemmän esimerkiksi antamalla niille 
mahdollisuus käyttää erilaisia rahoituksen muotoja kuten eurooppalaisia rahastoja, 
mikroluottoja ja joukkorahoitusta tai parantamalla niiden mahdollisuuksia osallistua 
digitaaliseen talouteen; katsoo tässä yhteydessä, että maakohtaisissa suosituksissa olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota yhteisötalouden yritysten rooliin sosiaalisen ja 
taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä unionissa Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti;

27. katsoo, että vaikka komissio on todennut köyhyyden ja syrjäytymisen lisääntyneen1 – nyt 
kun joka neljäs ihminen on köyhä – on valitettavaa, että maakohtaisissa suosituksissa ei 
mainita Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitetta; kehottaa laatimaan köyhyyden 
torjuntaa koskevan kattavan strategian, jolla toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
parannetaan pääsyä ihmisarvoiseen työhön ja edistetään siten laadukkaita työpaikkoja, 
palveluja, vähimmäistuloa ja sosiaaliturvaa; toteaa, että koulutus ja siten 
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoista torjua köyhyyttä; 
painottaa, että olisi määriteltävä henkilökohtaisen velkaantumisen kasvu tilanteeksi, joka 
lisää henkilökohtaista ja yleistä taloudellista haavoittuvuutta;

28. korostaa, että työllistäminen on paras tapa torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja 
että jäsenvaltioiden olisi keskityttävä erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinoille pääsyn helpottamiseen;

29. panee huolestuneena merkille köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten 
asunnottomuuden, nopean lisääntymisen monissa jäsenvaltioissa; kehottaa esittämään 
kaikille jäsenvaltioille maakohtaisia suosituksia sosiaalista osallistamista koskevista 
strategioista, mukaan luettuna köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten 
asunnottomuuden, torjunta; yhtyy komission kantaan siitä, että jäsenvaltioiden on 
torjuttava asunnottomuutta ja asunnottomuuden vaaraa kattavilla strategioilla, jotka 
perustuvat ennaltaehkäisyyn, asuntojen saatavuutta koskeviin toimintamalleihin, 
häätämistä koskevien säännösten ja käytäntöjen tarkistamiseen ja vakautta tarjoavien, 
aidosti kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuteen sekä asunnottomien kriminalisoinnin 
lopettamiseen; vaatii lisäämään tähän liittyvää rajatylittävää parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ja vastavuoroista oppimista ja toteaa, että työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevalla 
ohjelmalla (EASI) on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä;

30. kehottaa ottamaan toteutettavissa eläkeuudistuksissa huomioon parlamentin toistuvat 
suositukset2 miesten ja naisten eläkkeiden kestävyyden, turvallisuuden ja riittävyyden 
varmistamisesta lujittamalla eläkejärjestelmiä, joissa pyritään vähintään köyhyysrajan 
ylittävään ihmisarvoiseen eläketuloon; katsoo, että eläkeiän liittäminen 
elinajanodotteeseen ei ole ainoa väline, jonka avulla voidaan suoriutua ikääntymisen 
haasteesta, ja että eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi myös muun muassa reagoitava 
työmarkkinoiden suuntauksiin, syntyvyyteen, väestötilanteeseen, terveydentilaan ja 
varallisuustilanteeseen, työoloihin ja elatussuhteeseen; katsoo, että paras keino vastata 

1 COM(2015)0250 final.
2 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 22. lokakuuta 2014 
annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0038), 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma 
(Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0129). 8. heinäkuuta 2015 annettu päätöslauselma, P8_TA-PROV(2015)0261.
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ikääntymisen haasteeseen on lisätä kokonaistyöllisyysastetta muun muassa sosiaalisilla 
investoinneilla aktiiviseen ikääntymiseen;

31. on huolestunut jäsenvaltioiden parlamenttien, työmarkkinaosapuolien ja 
kansalaisyhteiskunnan vähäisestä osallistumisesta kansallisten uudistusohjelmien ja 
lähentymisohjelmien sekä maakohtaisten suositusten laatimiseen; panee kuitenkin 
merkille eurooppalaisen ohjausjakson 2015 toiminnassa tapahtuneet muutokset, joilla 
pyritään lisäämään omistajuutta kansallisella tasolla, ja korostaa, että uudistusten olisi 
oltava pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla; kehottaa komissiota suosimaan talouden 
ohjauksen ja hallinnan nykyisten mekanismien virtaviivaistamisessa sellaista uudistusta, 
joka antaa eurooppalaiselle ohjausjaksolle demokraattisen oikeutuksen ottamalla 
Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamentit täysimääräisesti mukaan 
päätöksentekoon ja kuullen myös työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa;

32. antaa moitteita siitä, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole ottaneet kansallisia parlamentteja ja 
kansallisia työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa mukaan kansallisten 
uudistusohjelmiensa valmistelutyöhön; pyytää jäsenvaltioita esittämään yksityiskohtaisen 
katsauksen kansallisista uudistusohjelmistaan ja kertomaan, kuka on osallistunut asiaan 
mitenkin; kehottaa komissiota arvioimaan parlamentaarisia menettelyjä koskevia 
kansallisia käytäntöjä ja sidosryhmien osallistumista eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
voidaan lisätä osallistumista;

33. panee merkille komission suosituksen uudistaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne 
voivat saavuttaa niille asetetut tavoitteet tarjota koko väestölle korkealaatuista hoitoa – 
erityisesti henkiinjäämisen kannalta tärkeiden lääkkeiden edullisen saannin – ja taata 
terveydenhoitohenkilöstön oikeuksien noudattamisen; panee merkille, että kriisin 
seurauksena jotkut jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet julkisen terveydenhuollon 
täysimääräisessä takaamisessa;

34. pitää valitettavana, että komissio ei ole sisällyttänyt maakohtaisiin suosituksiin vihreän 
talouden merkitystä ja työllistämismahdollisuuksia, sillä komission arvioiden mukaan 
vuoteen 2020 mennessä voitaisiin luoda viisi miljoonaa työpaikkaa energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian aloilla toteuttamalla kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa;
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano
(2015/2210(INI))

Valmistelija: Ildikó Gáll-Pelcz

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa1, 

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon "Vuoden 2015 
eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset" (COM(2015)0250),

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”Talouden 
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet”2, 

1. toteaa, että sisämarkkinat ovat edelleen pirstoutuneet, niitä ei ole toteutettu riittävässä 
määrin ja että hyvät mahdollisuudet älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
innovointiin ja uusien työpaikkojen luomiseen jäävät edelleen suurelta osin hyödyntämättä 
etenkin palvelualalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita täyttämään lupauksensa ja 
turvaamaan sisämarkkinoiden elvyttämisen yhtenä unionin tärkeimmistä painopistealoista; 
pitää olennaisena, että sisämarkkinoiden suuret mahdollisuudet hyödynnetään 
maksimaalisesti kokonaisvaltaista lähestymistapaa soveltaen kasvun ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi; korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson olisi katettava tavoitteet, jotka 
on asetettu unionin yleisessä pitkän aikavälin kasvu- ja työllisyysstrategiassa, joka ulottuu 
vuoteen 2020 ja sitä pidemmälle; kehottaa siksi panemaan kaiken asiaa koskevan EU:n 
lainsäädännön täytäntöön nopeasti ja kehottaa komissiota varmistamaan 
rikkomismenettelyn entistä tehokkaamman käytön; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0069.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0238.
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jatkamaan rikkomismenettelyn kehittämistä, kun SEUT-sopimusta tulevaisuudessa 
tarkistetaan; 

2. kehottaa jälleen komissiota esittämään ehdotuksia, jotta sisämarkkinat voidaan luokitella 
eurooppalaisen ohjausjakson erityispilariksi, ja antamaan asiaa koskevia suuntaviivoja ja 
maakohtaisia suosituksia, jotta voidaan ottaa huomioon selkeitä reaalitalouteen liittyviä 
prioriteetteja; pyytää komissiota vahvistamaan pilarien välisiä yhteyksiä; muistuttaa, että 
hyvä talouden hallinta ja sen vaikutukset voivat olla tehokkaita ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sääntöjen täytäntöönpanijat ja soveltajat otetaan riittävässä määrin 
mukaan; kehottaa komissiota sisällyttämään sisämarkkinoiden kaikkien ulottuvuuksien eli 
tavaroiden, palvelujen, pääoman, työvoiman, energian, liikenteen ja digitaalisen alan 
sisämarkkinoiden toteuttamisen sekä eurooppalaiseen ohjausjaksoon että maakohtaisiin 
suosituksiin;

3. kehottaa tehostamaan sisämarkkinoiden hallintaa eurooppalaisen ohjausjakson avulla 
ottamalla käyttöön erityiset tulosindikaattorit sisämarkkinoiden toiminnan arvioimiseksi ja 
keräämällä enemmän tietoa; kehottaa sisällyttämään maaraportteihin erillisen osion, jossa 
tuodaan esiin sisämarkkinoiden esteitä ja edistymistä;

4. korostaa, että jos eurooppalaiseen ohjausjaksoon halutaan sisämarkkinanäkökulma, 
vuotuisessa kasvuselvityksessä olisi kannustettava jäsenvaltioita ottamaan alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan määrittämään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
eriytettyjä osuuksia sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön kansallisia uudistusohjelmia 
sisämarkkinoiden hallintaperiaatteen mukaisesti; 

5. pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita siihen, että ne sisällyttäisivät vuotuisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiinsa erillisen ja yksityiskohtaisen sisämarkkinoita käsittelevän 
osion, jossa tehdään selkoa markkinoiden integroitumisesta kansallisella tasolla ja 
esitetään toimenpiteet, jotka on määrä hyväksyä seuraavana vuonna; kehottaa komissiota 
jäsentelemään maakohtaiset suositukset samalla tavoin;

6. korostaa sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevien aiempien vuosien kertomusten 
merkitystä ja lisäarvoa, sillä ne ovat vaikuttaneet komission vuotuisen kasvuselvityksen 
yleisiin prioriteetteihin ja niissä on annettu eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyviä 
maakohtaisia suosituksia; pitää siksi erittäin valitettavana, ettei sisämarkkinoiden 
yhdentymistä koskevaa kertomusta ole laadittu vuodelta 2015 eikä parlamentin esittämää 
kehotusta ole otettu huomioon;

7. on tyytyväinen komission uuteen lähestymistapaan eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan 
prosessin virtaviivaistamisessa; on tyytyväinen komission työhön, joka koskee 
sisämarkkinoihin liittyvien maakohtaisten suositusten määrittelyä, mutta pitää sitä 
riittämättömänä; kehottaa toteuttamaan entistä määrätietoisempia talouspolitiikan 
ohjaamis- ja koordinointitoimia, jotta voidaan varmistaa talouden ohjausjärjestelmän 
johdonmukainen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja mitata 
talouden ohjausjakson vaikutuksia niissä;

8. on huolissaan eräissä jäsenvaltioissa edelleen ilmenevästä makrotalouden epätasapainosta 
ja etenkin julkisen velan korkeasta tasosta, suurista vaihtotaseen alijäämistä sekä 
pankkijärjestelmien liiallisista riskeistä;
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9. tukee vuoden 2015 maakohtaisten suositusten painotusta, jonka mukaan on tärkeää poistaa 
pääsyä koskevat perusteettomat rajoitukset ja esteet keskeisillä aloilla; kehottaa lisäksi 
kyseisiä jäsenvaltioita ottamaan nämä suositukset mahdollisimman tarkasti huomioon ja 
poistamaan tällaiset sisämarkkinoiden kasvun esteet ensi tilassa;

10. toteaa, että sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä Euroopan yhdentymishankkeen 
osatekijöistä, ja katsoo, että parlamentin olisi omaksuttava aktiivinen rooli talouden 
ohjausjaksossa, jotta kyseinen prosessi olisi osallistava; kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole panneet sisämarkkinoita koskevia maakohtaisia suosituksia täytäntöön, perustelemaan 
syyt tähän parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle (sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnalle); kehottaa parlamenttia käyttämään tällaisia perusteluja 
lähtökohtanaan annettaessa komissiolle palautetta uusien maakohtaisten suositusten 
kehittämisestä ennen toukokuussa tapahtuvaa julkaisemista;

11. pitää valitettavana, että on esitetty lukuisia valituksia täytäntöönpanon puutteellisuudesta; 
pyytää komissiota parantamaan oikeudellisen täytäntöönpanon seuranta- ja 
palautejärjestelmää; pyytää komissiota arvioimaan uudelleen oikeudellisia kehyksiä, 
joiden täytäntöönpano on ollut puutteellista;

12. korostaa, että useimmissa jäsenvaltioissa julkiset ja yksityiset investoinnit ovat 
riittämättömiä; kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimenpiteitä pk-yritysten (etenkin 
keskeisillä aloilla, kuten kehittymässä olevalla digitaalisella alalla) rahoituksen saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi ja varmistamaan liiketoimintaympäristön parantamisen, 
yksinkertaistamaan menettelyitä ja vähentämään hallinnollisia rasitteita sisämarkkinoilla 
ja tukemaan investointeja; korostaa kilpailukykyisten ja erittäin integroituneiden 
markkinoiden ja asianmukaisen liiketoiminnan sääntelyn merkitystä Euroopan strategisten 
investointien rahaston toimien onnistumiselle;

13. muistuttaa, että investoinnit on keskitettävä Eurooppa 2020 -strategian ensisijaisiin 
tavoitteisiin eli osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittämiseen, 
resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistämiseen sekä 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean työllisyyden talouden 
edistämiseen; pyytää komissiota noudattamaan aikataulua, jonka mukaan Euroopan 
strategisten investointien rahasto otetaan käyttöön syksyllä 2015, jotta rahastolla voidaan 
stimuloida jäsenvaltioiden reaalitaloutta ja edistää niiden elpymistä halutulla tavalla; 
katsoo, että näillä investoinneilla edistetään unionin kilpailukykyä keskeisillä kasvualoilla, 
kuten palvelu-, energia- ja liikennealalla sekä digitaalisilla sisämarkkinoilla;

14. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava nykyistä enemmän pk-yrityksiä 
niiden laajentaessa markkinoitaan ja edistäessä innovointia, lisätessä vientikapasiteettiaan 
ja edistäessä työpaikkojen luomista ja autettava niitä kilpailemaan tehokkaammin 
erityisesti kotimaan markkinoilla ja parantamaan kokonaistuottavuuttaan; kehottaa 
hyödyntämään yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa COSME 2014–2020 
-ohjelmaa mahdollisimman hyvin, jotta voidaan parantaa pk-yritysten 
rahoituksensaantimahdollisuuksia sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla; 
kehottaa myös edistämään pankkisektorin ulkopuolisia vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja;

15. korostaa, että tarvitaan parempaa ja tehokkaampaa verojen koordinointia sekä petosten ja 
veronkierron torjunnan tehostamista uusilla toimilla kansallinen toimivalta 
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asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
ja välttää vilpillinen kilpailu ja haitalliset vääristymät sisämarkkinoilla;

16. korostaa, että eurooppalainen ohjausjakso tarjoaa ilmeisen tilaisuuden edistää digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamista; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission 
tiedonantoa digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista koskevasta 
etenemissuunnitelmasta; katsoo, että on tärkeää korjata digitaalisia palveluja koskevien 
kansallisten sääntöjen pirstaleisuutta ja kehittää innovatiivisemmat ja avoimemmat 
digitaaliset sisämarkkinat, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen kilpailuun, ovat hyvin 
saatavilla ja tarjoavat korkeatasoista kuluttajasuojaa. kehottaa komissiota noudattamaan 
suunniteltua aikataulua ja käynnistämään kuusitoista aloitetta, joilla pyritään luomaan 
Eurooppaan aidot digitaaliset sisämarkkinat, edistetään EU:n talouden elpymistä, 
parannetaan unionin sisäistä ja ulkoista kilpailukykyä ja edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

17. katsoo, että digitaalisissa taidoissa ilmenevät puutteet, kattavuuserot ja suuret 
kustannukset rajoittavat tieto- ja viestintäteknologian etuja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan maakohtaisissa suosituksissa ja kansallisissa uudistusohjelmissa 
etusijalle kansalaisten ja yritysten digitaalisen koulutuksen sekä sen varmistamisen, että 
kaikilla kansalaisilla on pääsy verkkoinfrastruktuuriin;

18. katsoo, että jäsenvaltioiden on tehostettava pyrkimyksiään uudenaikaistaa julkisia 
hallintojaan tarjoamalla enemmän ja helpommin saatavilla olevia digitaalisia palveluja 
kansalaisille ja yrityksille ja etenkin pk-yrityksille sekä edistettävä rajat ylittävää 
yhteistyötä ja julkisten hallintojen yhteentoimivuutta; kannattaa digitaalisia palveluja 
koskevien arviointivalmiuksien luomista sekä parhaiden käytänteiden vaihtamista; 

20. toteaa, että monet tekijät haittaavat tavaroiden ja palvelujen markkinoiden asianmukaista 
toimintaa; tukee komission tekemää säänneltyihin ammatteihin liittyvää työtä;

21. toteaa, että monet jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen Eurooppa 2020 -strategiassa asetetuista 
tutkimus- ja kehittämistavoitteista; pyytää komissiota noudattamaan lupaustaan ja 
julkaisemaan Eurooppa 2020 -strategiaa koskevan väliarvioinnin viimeistään vuoden 2015 
lopulla, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden roolia 
keskeisinä välineinä, joilla elvytetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa; 
kehottaa jäsenvaltioita ohjaamaan talouksiaan päättäväisemmin kohti innovointia ja tietoa;

22. korostaa, että julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan EU:n lainsäädännön 
täysimääräinen ja nopea täytäntöönpano tarjoaisi hyvän tilaisuuden edistää innovointia ja 
pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia ja kestävää kehitystä sekä uudenaikaistaa 
julkishallintoa parantamalla julkisten menojen ja investointien laatua ja lisäämällä niiden 
tehokkuutta ja avoimuutta;

23. katsoo, että kansallisten parlamenttien sitoutumista maakohtaisiin suosituksiin on 
vahvistettava; kannustaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle tilaisuuden maakohtaisten 
suositusten esittelemiseen kansallisissa parlamenteissa; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
panemaan maakohtaiset suositukset täytäntöön ja muuntamaan EU:n tavoitteet 
järjestelmällisesti kansallisiksi tavoitteiksi; pyytää lisäksi jälleen komissiota tiedottamaan 
parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle maakohtaisten suositusten 
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täytäntöönpanossa edistymisen varmistamiseksi toteutetuista toimista ja tähän mennessä 
saavutetusta kehityksestä.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano
(2015/2210(INI))

Valmistelija: Iskra Mihaylova

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille entistä virtaviivaisempaa eurooppalaista ohjausjaksoa 2015 koskevan 
uuden lähestymistavan, jossa keskitytään talouskasvun neljään päätekijään: investointien 
edistäminen, rakenneuudistusten toteuttaminen, vastuullinen finanssipolitiikka ja 
työllisyyspolitiikan parantaminen; panee merkille vuoden 2015 maakohtaiset suositukset, 
joissa käsitellään kasvua edistäviä tekijöitä, jotka voivat mahdollistaa kestävän elpymisen 
ja joiden avulla voidaan saavuttaa edistystä entistä nopeammin (12–18 kuukautta);

2. toteaa, että järkevä makrotaloudellinen kehys on tärkeä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisen kehityserojen vähentämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi ja että koheesiopolitiikalla voidaan edistää tämän tavoitteen 
saavuttamista, jos sen tukena on järkevä makrotaloudellinen kehys; on erittäin huolestunut 
siitä, että jäsenvaltioissa, joissa valtion velkaantumisaste ja makrotaloudellinen 
epätasapaino ovat huomattavia, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöaste ja 
tehokkuus voivat heikentyä merkittävästi; kehottaa komissiota sen vuoksi ehdottamaan 
räätälöityjä toimenpiteitä, joilla tuetaan koheesiopoliittisten ja taloudellisten tavoitteiden 
oikea-aikaista täytäntöönpanoa ja saavuttamista näissä maissa;

3. panee merkille eurooppalaisen ohjausjakson prosessin tavoitteiden ja ERI-rahastojen 
2014–2020 ohjelmatyön entistä tiiviimmän sidonnaisuuden sekä erityisesti maakohtaisia 
suosituksia ja kansallisia uudistusohjelmia koskevat järjestelmälliset viittaukset 
ohjelmasuunnittelussa; panee merkille tutkimuksen aiheesta ”Koheesiopolitiikan 
strateginen johdonmukaisuus: ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 vertailu”, jonka 
mukaan maakohtaiset suositukset otetaan huomioon vain hyvin rajallisesti 
kumppanuussopimuksissa ja toimenpideohjelmissa; katsoo, että koheesiopolitiikan 
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investoinneilla voi olla hyvin merkittävä rooli tuettaessa rakenneuudistuksia ja pyrittäessä 
EU:n strategisiin tavoitteisiin asianomaisten maakohtaisten suositusten ja kansallisten 
uudistusohjelmien mukaisesti; kehottaa varmistamaan ERI-rahastojen, Euroopan 
strategisten investointien rahaston (ESIR) ja muiden EU:n tukemien ohjelmien ja 
aloitteiden sekä kansallisten julkisten investointien ja yksityisten rahoitusvälineiden 
välisen täydentävyyden ja yhteisvaikutukset, jotta koko investointipotentiaalista saadaan 
mahdollisimman suuri lisäarvo ja yhteisvaikutukset hyödyntämällä tällaisten investointien 
koko potentiaalia;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että koheesiopolitiikan kautta 
osarahoitetut toimenpiteet ovat laadukkaita ja tärkeimpien maakohtaisten suositusten ja 
kansallisten uudistusohjelmien mukaisia; panee merkille, että varainhoitovuosina 2013 ja 
2014 oli enemmän ERI-rahastojen ohjelmasuunnittelun kannalta merkittäviä maakohtaisia 
suosituksia ja että ERI-rahastojen mukaisiin investointeihin liittyvät keskipitkän aikavälin 
rakenteelliset uudistukset ovat edelleen välttämättömiä ja ne olisi sisällytettävä 
maakohtaisiin suosituksiin, vaikka ne sisältyvät hyvin usein ERI-rahastojen yhteisen 
kehyksen mukaisiin ennakkoehtoihin;

5. panee hyvin huolestuneena merkille, että työttömyysaste ja etenkin nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyyden aste pysyy korkeana joissakin jäsenvaltioissa; korostaa, että 
työmarkkinoihin, koulutusjärjestelmiin ja pk-yritysten rahoituspalveluihin liittyvät 
rakenneuudistukset, joita olisi tuettava vahvasti koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä, on 
toteutettava alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla, jotta voidaan luoda 
työllistymismahdollisuuksia ja edistää laadukkaiden työpaikkojen luomista;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan vuotta 2015 koskevien asianomaisten maakohtaisten 
suositusten nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon, jotta saadaan aikaan kestävää kasvua ja 
voidaan luoda työpaikkoja; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että suositukset eivät ole 
luonteeltaan sitovia; muistuttaa, että maakohtaisissa suosituksissa määriteltyjä haasteita 
koskevina politiikkatoimina ERI-rahastojen toimenpiteiden laatu riippuu siitä, miten 
jäsenvaltiot yhdistävät rakenneuudistuksensa ja julkisen talouden älykkään vakauttamisen 
ERI-rahastojen varojen käytön kanssa kansallisten uudistusohjelmien avulla ja miten 
jäsenvaltiot varmistavat ohjelman täytäntöönpanon;

7. panee merkille Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) annetun asetuksen 
voimaantuloon; korostaa Euroopan investointisuunnitelman ja ERI-rahastojen vahvaa 
yhteistä potentiaalia edistettäessä kilpailukykyä, kestävää talouskasvua ja työpaikkojen 
luomista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota siksi nopeuttamaan rakenneuudistuksia sekä 
parantamaan sääntely- ja hallintoympäristöä, jotta liiketoiminta- ja investointiympäristöä 
voidaan parantaa huomattavasti ja saada rajallisista julkisista varoista mahdollisimman 
suuri tuotto tai vipuvaikutus;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan innovatiivisia tapoja edistää investointeja 
EU:ssa ja korostaa, että rahoitusvälineiden käytön lisääminen vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikan puitteissa voi auttaa saamaan aikaan EU:n talousarviota koskevan vipu- 
ja kerrannaisvaikutuksen ja myös lisäämään ERI-rahastojen mukaisten investointien 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta; korostaa kuitenkin tarvetta varmistaa rahoitusvälineiden, 
myös ESIR-rahaston, avoimuus, vastuullisuus ja valvonta.
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano
(2015/0000(INI))

Valmistelija: Ernest Urtasun

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista ja ehdoton edellytys sille, että 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä ja köyhyyden vähentämistä 
koskevat tavoitteet, mihin voimassa olevan sukupuolten tasa-arvoa koskevan kansallisen 
lainsäädännön noudattaminen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n direktiivien 
asianmukainen täytäntöönpano voivat merkittävästi myötävaikuttaa;

B. toteaa, että naisten pääsy työmarkkinoille lisää työmarkkinoilla tarjolla olevan osaamisen 
monimuotoisuutta, mistä seuraa suoraan, että yrityksillä on käytettävissään parempia 
resursseja, mikä puolestaan parantaa kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua 
sisämarkkinoilla;

C. ottaa huomioon, että naiset kärsivät julkisia palveluja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta 
ja asumista, koskevista säästötoimista sekä suoraan palvelujen käyttäjinä ja työntekijöinä 
että epäsuorasti, koska he auttavat julkisista peruspalveluista riippuvaisia perheenjäseniä; 
ottaa huomioon, että terveydenhuoltohenkilöstöön käytettävien määrärahojen 
vähentäminen on monissa jäsenvaltioissa lisännyt naisten hoitotaakkaa, ja toteaa, että 
naiset työskentelevät usein epävarmoissa työsuhteissa, joissa työvoimaa riistetään;

D. toteaa, että työllisyysaste samoin kuin talouskasvun aste EU:n sisämarkkinoilla on osittain 
sidoksissa naisten ja miesten mahdollisuuksiin saavuttaa tasapaino työ- ja yksityiselämän 
välillä;
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E. katsoo, että talouskriisi ja julkisen talouden vakauttamistoimet ovat kohdistuneet 
suhteettomasti naisiin ja erityisesti syrjäytyneisiin väestöryhmiin kuuluviin naisiin, nuoriin 
naisiin sekä moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin naisiin;

F. ottaa huomioon, että julkisen talouden kestävyys on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteista ja että jäsenvaltioiden investoinnit koulutukseen ja erityisesti nuorten naisten 
koulutukseen ovat kiinteä osa niiden kansallisia talousarvioita;

G. katsoo, että työmarkkina- ja työllisyystoimilla on pyrittävä luomaan laadukkaita 
työpaikkoja ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman mukaisesti;

H. toteaa, että pitkään korkeana pysynyt nuorisotyöttömyysaste ja sosiaalinen syrjäytyminen 
EU:ssa ovat viime vuosina johtaneet inhimillisen pääoman tuhoutumiseen ja kohdistuneet 
suhteettomasti naisiin ja tyttöihin; katsoo, että näihin talouskriisin pitkäaikaisvaikutuksiin 
on puututtava siten, että otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat;

I. toteaa, että nykyinen taloustilanne on osoittanut, että yhtenäisemmän ja tasapainoisemman 
talousunionin saavuttamiseen tarvitaan tiiviimpää jäsenvaltioiden makrotaloudellisten ja 
talousarvioita koskevien toimien koordinointia;

1. pitää valitettavana, ettei Eurooppa 2020 -strategiaan sisälly sukupuolinäkökohdan 
valtavirtaistamista, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään strategiaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan pilarin ja vastaavan yleisen tavoitteen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikkojen koordinointia koskeva 
tavoite voidaan saavuttaa vain, jos myös niiden tasa-arvopolitiikkoja koordinoidaan;

3. pitää myönteisinä niitä maakohtaisia suosituksia, joilla pyritään edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa, mutta kehottaa ottamaan sukupuolinäkökohdan valtavirtaistamisen paremmin 
huomioon maakohtaisten suositusten laadinnassa, erityisesti kun on kyse 
työmarkkinauudistuksista ja työ- ja perhe-elämän välisestä tasapainosta; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa sovellettavat maakohtaiset 
suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen vahvistamisesta 
avoimuuden avulla ja puuttumalla miesten ja naisten palkkaeroihin pannaan täytäntöön 
jäsenvaltioissa; kehottaa sisällyttämään vuotuiseen kasvuselvitykseen ohjeistusta muiden 
sukupuolikohtaisten epätasa-arvoisuuksien poistamisesta;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan naisten osallistumista työmarkkinoille 
rajoittavat esteet erityisesti luomalla mekanismeja, jotka tarjoavat naisille mahdollisuuden 
sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä; kehottaa erityisesti ryhtymään soveltamaan EU:n 
laajuisesti soveltuvia ja yhdenmukaistettuja äitiys-, isyys- ja vanhempainlomia;

5. toistaa jäsenvaltioille esittämänsä pyynnön siitä, että ne sisällyttäisivät 
sukupuoliulottuvuuden vakaus- ja lähentymisohjelmiinsa ja kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa vahvistamalla laadullisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla puututaan 
itsepintaisiin eroihin sukupuolten asemassa, jotka usein johtavat siihen, että naiset 
joutuvat myöhemmässä elämänvaiheessa elämään köyhyysrajan alapuolella; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan järjestelmällisesti tasa-arvonäkökohtien huomioimista 
talousarvioiden laadinnassa koskevia periaatteita, jotta voidaan tutkia nykyisiä 
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toimintaohjelmia ja -politiikkoja ja niiden vaikutuksia varojen kohdentamiseen sekä 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseen;

6. muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota siitä, että naisten pääsyä työmarkkinoille 
rajoittavilla esteillä on välitön vaikutus koulutukseen tehtyjen jäsenvaltioiden 
investointien tuloksiin;

7. toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön siitä, että se helpottaisi työllisyyttä ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien yleistavoitteiden seurantaa pyytämällä jäsenvaltioita käyttämään 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja, ja määrittelisi lisää sukupuolen mukaan 
eriteltyjä indikaattoreita; 

8. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi lisättävä koulutusjärjestelmässä olevien lasten ja 
nuorten aikuisten osuutta ja kiinnitettävä enemmän huomiota koulunkäynnin varhaiseen 
keskeyttämiseen erityisesti keräämällä tietoja sen tärkeimmistä syistä, jotta voidaan ottaa 
käyttöön ja toteuttaa ehkäiseviä toimia;

9. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne voisivat käyttää rakennerahastoja 
paremmin lapsille, ikääntyneille ja muille huolenpitoa tarvitseville henkilöille 
tarkoitettuihin julkisiin hoitoinfrastruktuureihin ja -palveluihin tehtäviin investointeihin; 
toteaa, että julkisiin hoitoinfrastruktuureihin ja -palveluihin tehtävien investointien 
puutteella on suhteettoman suuri vaikutus yksinhuoltajiin, joiden suuri enemmistö on 
naisia;

10. korostaa, että etenkin naisia koskettavan työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisen on oltava ensisijaista, niin että etusijalle asetetaan laadukkaat ja 
kestävät työpaikat, investoinnit sekä laadukkaat julkiset palvelut, jotka takaavat 
sosiaalisen osallisuuden erityisesti koulutuksen, kansanterveyden, lasten päivähoidon, 
huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden hoitopalvelujen, julkisen liikenteen ja 
sosiaalipalvelujen aloilla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön maakohtaiset 
suositukset aiheista, jotka vaikuttavat erityisesti naisten asemaan työmarkkinoilla, mukaan 
luettuina muun muassa 

i) sellaisten rakenteellisen esteiden poistaminen, joita naiset kohtaavat aloittaessaan 
työskentelyn miesvaltaisilla aloilla, kuten luonnontieteissä, teknologiassa, yrittäjyydessä, 
rahoitusalalla ja vihreässä taloudessa, tai pyrkiessään etenemään näillä aloilla;

ii) sukupuolten välisten palkka- ja eläke-erojen poistaminen;

iii) pyrkiminen lisäämään naisten edustusta taloudellisessa päätöksenteossa eri aloilla;

iv) naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen muodollisen ja epävirallisen koulutuksen avulla 
erityisesti luonnontieteiden, teknologian, tekniikan, matematiikan ja yrittäjyyden sekä 
talouden ja liiketalouden alalla sekä koulutuksen mukauttaminen työelämän tarpeisiin ja 
työssä käyvien naisten ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvien 
mahdollisuuksien parantaminen kaikilla aloilla;
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12. ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisillä on ollut vakavia vaikutuksia Euroopan 
väestökehitystä koskeviin haasteisiin, väestön ikääntyminen mukaan luettuna; toteaa, että 
sukupuolten välinen eläke-ero on 39 prosenttia; korostaa, että työllisyyspolitiikalla ja 
tulonsiirtojärjestelmillä on suuri vaikutus naisten mahdollisuuksiin maksaa eläkemaksuja 
ja että tämä olisi otettava huomioon maakohtaisissa suosituksissa; katsoo, että pitempään 
työelämässä olemisen sukupuoliperusteisia vaikutuksia on tutkittava;

13. kehottaa asiasta vastaavia komission jäseniä keskustelemaan vuotuiseen 
kasvuselvitykseen sisältyvistä sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä näkökohdista naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kanssa vuosittain;

14. korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on arvioitava rakenneuudistusten vaikutuksia 
syrjäytyneisiin väestönosiin kuuluviin naisiin ja moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin 
naisiin; kehottaa komissiota laatimaan maakohtaisia suosituksia, joilla pyritään 
poistamaan erityisesti näiden naiden kohtaamia esteitä;

15. on hyvin huolestunut siitä, että naisjärjestöjen ja -organisaatioiden ja tasa-arvoelinten 
määrärahojen leikkaukset ovat johtaneet näiden järjestöjen ja elinten lakkauttamiseen ja 
merkittävään toiminnan vähenemiseen;

16. kehottaa sisällyttämään eurooppalaiseen ohjausjaksoon erityisiä suuntaviivoja ja 
menettelyjä, joilla varmistetaan vastuuvelvollisuus ja kuuleminen sekä kansallisten 
sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ammattiliittojen kanssa käytävä 
vuoropuhelu;

17. korostaa, että työmarkkinoiden joustavuutta ei pidä toteuttaa sosiaaliturvan muotojen, 
kuten minimipalkan, työehtosopimusneuvotteluoikeuksien, äitiys- ja isyysloman ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman mukaisen turvallisten ja laadukkaiden 
työpaikkojen säilyttämisen, kustannuksella; korostaa kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun sekä ammattiliittojen ja 
työntekijöiden edustuksen merkitystä työmarkkinapolitiikan laatimisessa ja täytäntöön 
panemisessa;

18. on huolestunut siitä, että sääntelyn purkaminen ja työsuhteiden joustavoittaminen on 
monissa jäsenvaltioissa johtanut työlainsäädännön rikkomiseen ja naisten suoraan ja 
epäsuoraan syrjintään;

19. ehdottaa Euroopan tasa-arvoinstituutin ottamista tiiviimmin mukaan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan enemmän käyttääkseen 
talouskriisistä selviytymistä mahdollisuutena edistää sosiaalisempaa ja ympäristön 
kannalta kestävämpää talousmallia muun muassa vauhdittamalla vihreiden työpaikkojen 
luomista ja edistämällä yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja vaihtoehtoisia yritysmuotoja, kuten 
keskinäisiä yhtiöitä ja osuuskuntia;

21. korostaa, että naiset ovat Euroopassa yliedustettuja osa-aikatyössä sekä tilapäisissä, 
huonosti palkatuissa ja epävirallisissa työsuhteissa ja että epävarmat työsuhteet ovat viime 
vuosina lisääntyneet säästötoimien sekä työmarkkinoiden sääntelyn purkamisen ja 
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työntekijöiden oikeuksia ja neuvottelukäytäntöjä koskevien uudistusten takia; on erittäin 
huolestunut siitä, että työssäkäyvien köyhyys on lisääntynyt.
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