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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 

(2017/2226(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 

sen 121 artiklan 2 kohdan, 136 artiklan ja 148 artiklan, 

– ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan 

valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1466/97 muuttamisesta 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1175/20111, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU2, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 

korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20113, 

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 

nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/20114, 

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1176/20115, 

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1173/20116, 

– ottaa huomioon alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 

euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 

koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/20137, 

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 

vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden 

                                                 
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8. 
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33. 
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25. 
6 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1. 
7 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11. 
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valvonnan tiukentamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/20131, 

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2017 julkaistun Euroopan finanssipoliittisen komitean 

raportin euroalueelle sopivan tulevan finanssipolitiikan virityksen arvioimisesta, 

– ottaa huomioon 25.–26. maaliskuuta 2010 ja 17. kesäkuuta 2010 annetut Eurooppa-

neuvoston päätelmät sekä 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon 

”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” 

(COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajoista 

suuntaviivoista 14. heinäkuuta 2015 annetun neuvoston suosituksen (EU) 2015/11842, 

– ottaa huomioon 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 – 25. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2015/10173, 

– ottaa huomioon vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman 

tehokkaasta hyödyntämisestä 13. tammikuuta 2015 annetun komission tiedonannon 

(COM(2015)0012), 

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Talouden 

ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet”4, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, 

Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan 

kertomuksen Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä, 

– ottaa huomioon sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta, 

– ottaa huomioon toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi 21. lokakuuta 

2015 annetun komission tiedonannon (COM(2015)0600), 

– ottaa huomioon toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi 6. joulukuuta 

2017 annetun komission tiedonannon (COM(2017)0821), 

– ottaa huomioon komission syksyllä 2017 antamat Euroopan talousennusteet, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnalle laaditut tutkimukset ja 

yksityiskohtaiset analyysit euroalueen talouspolitiikan koordinoinnista eurooppalaisen 

ohjausjakson aikana (marraskuu 2015), 

                                                 
1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 EUVL L 192, 18.7.2015, s. 27. 
3 EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1. 
4 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 105. 
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– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 annetut komission tiedonannon vuoden 2016 

vuotuisesta kasvuselvityksestä (COM(2015)0690), vuoden 2016 kertomuksen 

varoitusmekanismista (COM(2015)0691) ja luonnoksen yhteiseksi työllisyysraportiksi 

(COM(2015)0700), 

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista Göteborgissa 

17. marraskuuta 2017 allekirjoitetun ja annetun toimielinten välisen julistuksen, 

– ottaa huomioon rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja 

asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/825, 

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan talous- ja 

rahaliiton viimeistelystä1, 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman suosituksesta 

rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta2, 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun neuvoston suosituksen euroalueen 

talouspolitiikasta, 

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käydyt keskustelut 

eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2018 painopisteistä, 

– ottaa huomioon komission kanssa Euroopan parlamentissa käydyn keskustelun 

talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson paketista – vuotuinen kasvuselvitys 2018, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 

budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokunnan tarkistuksina antaman lausunnon (A8-0047/2018), 

A. ottaa huomioon, että komission ennusteiden mukaan unionin talouden kasvun odotetaan 

jatkuvan, vaikka uusien työpaikkojen luomisen vauhti ja kotitalouksien ostovoiman 

kasvu hieman hiipuukin kahden seuraavan vuoden aikana kasvuprosentin oltua EU:ssa 

2,4 vuonna 2017, alentuen hieman 2,2:een vuonna 2018 ja edelleen 2,0:aan vuonna 

2019; toteaa, että lisätoimia tarvitaan kuitenkin maailmanlaajuisen talouskriisin vielä 

ratkaisematta olevien jälkivaikutusten käsittelemiseksi; 

B. toteaa, että EU:n nykyinen taloustilanne edellyttää jäsenvaltioissa toteutettavia 

kunnianhimoisia ja sosiaalisesti tasapainoisia rakenneuudistuksia ja investointeja, jotta 

saadaan aikaan kestävää kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja ylöspäin tapahtuvaa 

lähentymistä;  

C. ottaa huomioon, että yksityisen kulutuksen kasvun odotetaan hidastuvan hieman ensi 

vuonna ja tasaantuvan 2019, mikä johtuu inflaation noususta vuoteen 2017 verrattuna, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0469. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2017)0491. 
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vaikka jää edelleen alle EKP:n kahden prosentin tavoitteen, joskaan ei kovin etäälle 

siitä; 

D. katsoo, että Euroopan investointipankilla ja Euroopan strategisten investointien 

rahastolla (ESIR) sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on tuettu 

merkittävästi investointeja EU:ssa; ottaa kuitenkin huomioon, että yksityiset 

investoinnit ovat edelleen vuoden 2008 tason alapuolella, millä on kielteisiä vaikutuksia 

potentiaaliseen kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja tuottavuuteen; 

E. ottaa huomioon, että työllisyyden oletetaan lisääntyvän edelleen ja että vuoden 2017 

toisella vuosineljänneksellä työllisiä oli ennätykselliset 235,4 miljoonaa; toteaa, että 

jotkut työmarkkinaindikaattorit antavat aiheen olettaa pysyviä hankaluuksia, kuten 

työmarkkinoiden eriytymisen voimistumista ja epätasa-arvon pahentumista etenkin 

nuorten ja vain matalan koulutustalon omaavien kohdalla; toteaa, että työttömyysaste on 

EU:ssa 7,5 prosenttia (alin luku yhdeksään vuoteen) ja euroalueella 8,9 prosenttia (alin 

luku kahdeksaan vuoteen), mikä on edelleen liian paljon etenkin nuorten kannalta; ottaa 

huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen huomattavia eroja ja että 

työllisyysasteet ovat edelleen kaukana kriisiä edeltävästä tasostaan ja erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetuista kansallisista tavoitteista; toteaa, että 

piilotyöttömyysaste (työttömät henkilöt, jotka haluavat tehdä työtä mutta jotka eivät 

aktiivisesti hae työpaikkaa) oli 20 prosenttia vuonna 2016; 

F. toteaa, että tiettyjen suuryhtiöiden ja yksityishenkilöiden veron kiertäminen, verovilppi 

ja veropetokset ovat tuottaneet useille jäsenvaltioille miljardien eurojen tappiot, mikä 

rasittaa pk-yrityksiä ja muita veronmaksajia; 

G. toteaa, että kohentunut taloustilanne tarjoaa mahdollisuuksia kunnianhimoisten ja 

sosiaalisesti tasapainoisten rakenneuudistusten toteuttamiseen ja erityisesti 

toimenpiteisiin, joilla kannustetaan investointeihin, koska investointien taso on BKT:llä 

mitattuna edelleen alhaisempi kuin finanssikriisiä välittömästi edeltäneellä kaudella, ja 

joilla kohennetaan julkisten varojen tilannetta, kun otetaan huomioon 

väestönkehityksestä aiheutuva rasitus veloista selviytymiseen;  

1. panee merkille vuoden 2018 vuotuisen kasvuselvityspaketin julkaisemisen ja paketissa 

ehdotetun keinovalikoiman, kuten investointeja, kunnianhimoisia ja sosiaalisesti 

tasapainoisia rakenneuudistuksia ja vastuullista finanssipolitiikkaa, ja toteaa, että paketti 

on esitetty keinona vauhdittaa entisestään kasvua ja vahvistaa unionin elpymistä, 

ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä ja kilpailukykyä; on samaa mieltä siitä, että kasvun ja 

työpaikkojen luomiseen tarvitaan rakenneuudistuksia ja että on torjuttava edelleen 

eriarvoisuutta, joka jarruttaa talouskasvua; 

Luku 1 – Investoinnit ja kasvu 

2. korostaa potentiaalisen tuotannon, tuottavuuden ja kilpailukyvyn riittämättömän kasvun 

sitkeää rakenteellista ongelmaa, julkisten ja yksityisten investointien liian alhaista tasoa 

sekä kunnianhimoisten ja sosiaalisesti tasapainoisten uudistusten puutetta eräissä 

jäsenvaltioissa;  

3. muistuttaa, että eräillä jäsenvaltioilla on edelleen kosolti vaihtotaseen ylijäämää, jota 

voitaisiin käyttää julkisten ja yksityisten investointien houkuttelemiseen ja talouskasvun 

elvyttämiseen;  
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4. muistuttaa julkisten ja yksityisten investointien yhdistämisen ja rakenneuudistusten 

merkityksestä talouskasvun lisäämiseksi ja vivuttamiseksi EU:ssa; 

5. korostaa, että on tärkeää lisätä julkisia investointeja EU:ssa, jotta voidaan kääntää 

julkisten investointien nykyinen vähenevä kehitys; kehottaa lisäksi saattamaan 

pääomamarkkinaunionin valmiiksi, jotta voidaan lisätä yksityisiä investointeja koko 

sisämarkkina-alueella; katsoo, että yksityisten investointien sääntely-ympäristöä olisi 

parannettava edelleen; 

6. muistuttaa, että tarvitaan lisää investointeja tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin 

sekä teknologisiin uudistuksiin, jotta voidaan lisätä tuottavuutta; muistuttaa, että 

investoinnit esimerkiksi infrastruktuuriin, lastenhoitoon, sosiaaliseen asuntotuotantoon, 

koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, terveydenhuoltoon, tutkimukseen, 

digitaaliseen innovointiin ja kiertotalouteen voivat lisätä tuottavuutta ja/tai työllisyyttä; 

kehottaa komissiota tarkastelemaan energiatehokkuuden ja energiavarojen kulutuksen 

alalla annettuja maakohtaisia suosituksia ja varmistamaan, että maakohtaiset suositukset 

ovat kaikilta osin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia; 

7. pyytää komissiota arvioimaan merkittävien kasvua edistävien infrastruktuurihankkeiden 

nykyisiä esteitä tällaisten investointien elinkaaren aikana ja keskustelemaan parlamentin 

ja komission kanssa kyseisten esteiden käsittelemisestä nykyisessä 

lainsäädäntökehyksessä;  

Luku 2 – Vastuullinen julkinen rahoitus 

8.  panee merkille euroaluetta koskevissa suosituksissa ehdotetun finanssipolitiikan 

yleisesti ottaen neutraalin virityksen ja toteaa, että sen oletetaan olevan vuonna 2018 

lievästi elvyttävä eräissä jäsenvaltioissa; muistuttaa, että unionin finanssipoliittisten 

sääntöjen johdonmukainen täytäntöönpano ja noudattaminen sekä nykyisten 

joustavuuslausekkeiden soveltaminen kaikilta osin ovat ratkaisevia talous- ja rahaliiton 

toimivuudelle; 

9. tähdentää, että kansallisen tason ja euroaluetason finanssipoliittisilla virityksillä on 

tasapainotettava niin julkisen talouden ja investointien pitkän aikavälin kestävyys 

vakaus- ja kasvupaketin mukaisesti kuin lyhyen aikavälin makrotaloudellinen 

vakauttaminen; 

10. pitää myönteisenä julkistalouden kohenemista, joka on välttämätöntä vakaamman, 

kestävämmän ja vaikuttavamman kasvun aikaan saamiseksi, ja etenkin sitä, että EU:n ja 

euroalueen julkisen talouden velkasuhde on asteittain laskemassa ja julkisen talouden 

alijäämät pienentymässä, mutta korostaa samalla, että julkisen velan osuus BKT:stä 

euroalueella on edelleen noin 90 prosenttia ja useissa jäsenvaltioissa tätä tasoa reilusti 

korkeampi; korostaa, että kyseisten jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti vähennettävä 

BKT-velkasuhdettaan, koska se on huomattavasti helpompaa talouden elpyessä; 

muistuttaa kuitenkin, että yhteiskuntien ikääntyminen ja muu väestörakenteen kehitys 

luovat valtavia rasitteita julkisen talouden kestävyydelle; kehottaa siksi jäsenvaltioita 

ottamaan vastuun tulevista sukupolvista; 

11. korostaa tarvetta keskittyä voimakkaammin kansallisten talousarvioiden sisältöön ja 

hallinnointiin; suhtautuu siksi myönteisesti menojen uudelleenarviointia koskevan 

käytännön lisääntymiseen ja kannustaa jäsenvaltioita arvioimaan kriittisesti 
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talousarvioidensa laatua; 

Luku 3 – Rakenneuudistukset 

12.  muistuttaa, että eräiden jäsenvaltioiden on jatkettava sosiaalisesti ja ekologisesti 

kestävien kasvua ruokkivien rakenneuudistusten toteuttamista etenkin nyt, kun koko 

EU:n taloudellinen tilanne kohenee ja BKT kasvaa lähes kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 

voidaan kohentaa kilpailukykyä, työpaikkojen luomista, kasvua ja ylöspäin tapahtuvaa 

lähentymistä;  

13. vaatii nostamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevat menot lähemmäksi 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetettuja tavoitteita; kehottaa jäsenvaltioita harjoittamaan 

asianmukaista politiikkaa ja järjestämään investointeja ja varmistamaan elinikäistä 

oppimista koskevien mahdollisuuksien yhdenvertaisen saatavuuden, kun otetaan 

huomioon työmarkkinoiden kehittyminen ja uusien ammattikuntien ilmestyminen;  

14. korostaa, että digitalisaatio, globalisaatio ja teknologian muutos muuttavat radikaalisti 

työmarkkinoitamme siten, että työllistymismuodoissa ja työsuhteen tyypeissä tapahtuu 

syvällisiä muutoksia, jotka edellyttävät mukautettua siirtymistä; pitää näin ollen 

tärkeinä dynaamisia työmarkkinoita, joiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat helposti 

käytettävissä ja laadukkaat ja pystyvät reagoimaan näihin uusiin työmarkkinoiden 

tilanteisiin; 

15. toteaa, että investointien esteitä poistavilla uudistuksilla mahdollistettaisiin välitön tuki 

taloudelliselle toiminnalle ja luotaisiin samalla edellytykset pitkän aikavälin kasvulle; 

16. edellyttää verotuksen uudelleenarviointia, jossa pyritään oikeudenmukaiseen 

tasapainoon pääoman, työn ja kulutuksen verottamisen välillä; 

Luku 4 – Lähentyminen ja osallistaminen 

17. korostaa, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten 

olisi osaltaan edistettävä Eurooppa 2020 -strategiassa ja sosiaalisten oikeuksien pilarissa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja niiden avulla olisi luotava kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu tämän vuoksi myönteisesti sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun 

sosiaalisen pilarin täytäntöönpanon seurannan välineenä; 

18. korostaa, että palkkojen reaalikasvu jäi nykyisellä kaudella jälkeen tuottavuuden 

kasvusta, ja samaan aikaan työmarkkinoilla ilmeni parannuksia; korostaa edellä 

mainitun huomioon ottaen, että tietyillä aloilla ja alueilla voisi olla varaa 

tuottavuustavoitteiden mukaisiin palkankorotuksiin, joilla varmistetaan hyvä elintaso, 

samalla kun otetaan huomioon kilpailukyky ja tarve puuttua eriarvoisuuteen; 

19. korostaa, että finanssipolitiikassa on otettava huomioon EKP:n riippumattomuutta 

kunnioittava rahapolitiikka;  

20. kehottaa komissiota kehittämään kattavan strategian, jolla tuetaan ekologista 

kestävyyttä lisääviä investointeja ja varmistetaan asianmukainen yhteys YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välillä; 

21. pitää myönteisenä, että vuoden 2018 kasvuselvityspaketissa todetaan tarve ottaa 

käyttöön tehokkaita ja oikeudenmukaisia verojärjestelmiä, jotka tarjoavat oikeat 
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kannustimet taloudelliselle toiminnalle; tukee komission aloitteita avoimuuden 

lisäämiseksi ja alv-järjestelmän uudistamiseksi ja panee merkille tähänastisen työn 

yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan toteuttamiseksi; suhtautuu myönteisesti 

kansainvälisiin toimiin veropetosten, verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi; 

toteaa, että kansallisten verojärjestelmien tehokkuuden parantaminen voi lisätä valtion 

tuloja merkittävästi; 

22. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään asianmukaisia toimenpiteitä, joilla autetaan 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ja pakolaisia ja saadaan heidät 

kotoutumaan niiden edellytysten ennakoimiseksi hyvissä ajoin, joilla edesautetaan 

heidän jouhevaa siirtymistään työmarkkinoille ja estetään heidän joutumisensa pimeäksi 

työvoimaksi, sekä sen varmistamiseksi, että julkisille palveluille osoitetaan riittävästi 

resursseja; korostaa, että työmarkkinaosapuolilla olisi oltava keskeinen osa työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien ja pakolaisten kotoutumisen helpottamisessa ja heihin 

kohdistuvan syrjinnän estämisessä työmarkkinoilla; 

23. on huolissaan siitä, että eräiden jäsenvaltioiden työmarkkinoilla ilmenee edelleen 

puutteita ja syrjintää, jotka heijastuvat eroina naisten ja miesten palkoissa, eläkkeelle 

siirtymisessä ja päätöksentekoon osallistumisessa; 

Luku 5 – Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: omaksi kokeminen ja 
täytäntöönpano 

24. pitää myönteisenä, että euroalueen finanssipoliittiseen kokonaistilanteeseen kiinnitetään 

enemmän huomiota, ja korostaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden on noudatettava 

vakaus- ja kasvusopimusta sekä siihen sisältyviä joustavuuslausekkeita kaikilta osin; 

korostaa, että finanssipolitiikan kokonaisviritys ei tarkoita sitä, että eri jäsenvaltioiden 

ylijäämät ja alijäämät voivat tasapainottaa toisensa; 

25. on huolissaan maakohtaisten suositusten ja etenkin lähentymistä edistävien, 

kilpailukykyä parantavien ja makrotalouden epätasapainoa vähentävien maakohtaisten 

suositusten matalasta noudattamisasteesta, katsoo, että kansallisen omistajuuden 

lisääminen kansallisella tasolla käytävien aitojen julkisten keskustelujen avulla johtaisi 

maakohtaisten suositusten parempaan täytäntöönpanoon; pitää tärkeänä varmistaa, että 

kansallisissa parlamenteissa keskustellaan maaraporteista ja maakohtaisista 

suosituksista; katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset olisi otettava entistä paremmin 

mukaan talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan prosessiin; kehottaa 

komissiota käyttämään kaikkia nykyisiä välineitä niiden maakohtaisten suositusten 

panemiseksi täytäntöön, joiden tarkoituksena on käsitellä näitä talous- ja rahaliiton 

kestävyyttä uhkaavia haasteita; 

26. korostaa, että mahdolliset lisätoimet talous- ja rahaliiton syventämiseksi voidaan 

toteuttaa vain vahvistamalla samalla demokraattista valvontaa; vaatii siksi lujittamaan 

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemaa vastuuperiaatteen 

mukaisesti; pyytää kuulemaan neuvotteluprosessissa työmarkkinaosapuolia niin 

kansallisella kuin unioninkin tasolla; 
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Vuotuista kasvuselvitystä 2018 koskevat alakohtaiset osuudet 

Talousarviot 

27. toteaa, että EU:n talousarvioilla on edistettävä kestävää kasvua, lähentymistä, 

investointeja ja uudistuksia kansallisia talousarvioita koskevien ratkaisujen ja 

synergiavaikutusten avulla; katsoo siksi, että vuotuinen kasvuselvitys toimii ohjeena 

jäsenvaltioille sekä kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion valmistelulle 

erityisesti vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä laadittaessa; 

28. toistaa tältä osin, että kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion välistä synergiaa 

olisi lisättävä; korostaa, että komissiolla on tässä yhteydessä tärkeä rooli, kun otetaan 

huomioon sen osallisuus talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja EU:n 

talousarvion valmisteluun ja toteuttamiseen; 

29. pitää myönteisenä EU:n talousarvion synergiavaikutusten lisäämistä ja sen 

hajanaisuuden vähentämistä koskevaa ehdotusta, joka esitettiin omia varoja käsittelevän 

korkean tason työryhmän loppuraportissa ja suosituksissa, jotka julkaistiin joulukuussa 

2016 ja joissa käsiteltiin EU:n tulevaa rahoittamista; 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus 

30. pitää myönteisenä komission aloitetta ottaa käyttöön verkkoportaali, jossa käsitellään 

terveyden edistämistä ja tautien ehkäisyä sekä tarjotaan ajan tasalla olevaa tietoa 

terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä aiheista ja joka on tärkeä selkeän ja 

luotettavan tiedon lähde kansalaisille; korostaa, että tämän portaalin olisi oltava 

täysimääräisesti kaikkien EU:n kansalaisten, myös dysleksiasta tai muista vastaavista 

ongelmista kärsivien, saatavilla; 

31. kehottaa parantamaan johdonmukaisuutta unionin muiden, katastrofien ehkäisyä ja 

katastrofivalmiuksia koskevien toimintapolitiikkojen välillä, joita ovat EU:n strategia 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, Euroopan rakenne- ja investointirahastot, 

solidaarisuusrahasto, ympäristölainsäädäntö sekä tutkimus- tai innovaatiopolitiikat; 

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille sekä Euroopan 

keskuspankille. 
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PERUSTELUT 

Euroopan unioni on kärsinyt syvästä talous- ja rahoituskriisistä vuodesta 2008. Kymmenen 

vuotta kriisin alkamisen jälkeen euroalueen talouden suorituskyky on parantunut ja talous on 

alkanut kasvaa hitaasti. 

 

Makrotalouden indikaattorit eivät kuitenkaan voi peittää jäsenvaltioissa lisääntyvää 

eriarvoisuutta, mikä johtuu työssäkäyvien köyhien määrän kasvusta, eikä sitä, että euroalueen 

jäsenvaltiot eivät ole lähentyneet. 

 

Vuoden 2018 talouspolitiikan EU-ohjausjakso tarjoaa tilaisuuden, johon on tartuttava kasvua, 

investointeja ja täystyöllisyyden tuottavan talouspolitiikan soveltamiseksi. Sillä on myös 

edistettävä täysimääräisesti Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilarissa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista.  

 

Unionin nykyinen talouden ohjausjärjestelmä on osoittanut puutteensa. Mikäli euroalueen 

finanssipolitiikan suuntaa ei muuteta, toiveet kestävästä kasvusta ja laadukkaista uusista 

työpaikoista jäävät haaveiksi. Tästä syystä esittelijä katsoo, että vakaus- ja kasvusopimusta on 

uudistettava, on luotava euroalueen yhteinen rahoituskapasiteetti ja laadittava 

kunnianhimoinen julkisia investointeja koskeva suunnitelma.  

 

Junckerin suunnitelma oli toki merkittävä ensimmäinen vaihe yksityisellä sektorilla mutta sen 

rinnalle on luotava suunnitelma julkisten investointien vauhdittamiseksi. 

 

Laadukkaat julkiset infrastruktuurit ovat yksi kilpailukykymme tukipilareista.  

 

Eurooppa on kuitenkin vaarassa menettää tämän valttikortin investointien nykyisen 

niukkuuden johdosta. Tämä investointilama ilmenee infrastruktuurin rapistumisena, mikä 

johtaa liikenteen ruuhkautumiseen, junaliikenteen hidastumiseen sekä sijoittajien 

epävarmoihin näkymiin energiamarkkinoilla. 

 

Euroopan unionin investointipolitiikan on myös oltava kestävää, jotta varmistetaan 

välttämätön ekologinen siirtymä ja jotta unioni voi saavuttaa itselleen asettamansa tavoitteet. 

Tämä painopiste on sisällytettävä kokonaisuudessaan EU-ohjausjaksoon. 

 

Esittelijä kannattaa yhtä lailla muun muassa seuraavia muita painopisteitä: 

 palkkojen nostaminen ja sosiaaliturvajärjestelmien suojeleminen;  

 verotuksen yhdenmukaistaminen unionissa sekä veronkierron torjuminen 

oikeudenmukaisen verojärjestelmän kehittämiseksi; 

 tutkimuksen ja kehittämisen rahoituksen vahvistaminen tuottavuuden tason nostamiseksi 

unionissa. 
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 

(2017/2226(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: 

1. ottaa huomioon, että EU:n talousarvioilla on edistettävä kestävää kasvua, lähentymistä, 

investointeja ja uudistuksia kansallisia talousarvioita koskevien ratkaisujen ja 

synergiavaikutusten avulla; katsoo siksi, että vuotuinen kasvuselvitys toimii ohjeena 

jäsenvaltioille sekä kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion valmistelulle 

erityisesti vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä laadittaessa; 

2. kehottaa komissiota varmistamaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

yhteydessä merkittävän lisärahoituksen Euroopan sosiaalirahastolle, jotta voidaan 

erityisesti tukea Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa; 

3. kehottaa komissiota esittämään vuosiksi 2018–2019 konkreettisen 

lainsäädäntösuunnitelman, jolla pyritään parantamaan elin- ja työoloja Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julistuksen mukaisesti, ja erityisesti 

kannustamaan antamaan julistus sosiaalipolitiikkaa koskevasta pöytäkirjasta, joka 

liitettäisiin perussopimuksiin, jotta varmistetaan, että sosiaaliset perusoikeudet asetetaan 

taloudellisten vapauksien edelle; 

4. toistaa tältä osin, että kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion välistä synergiaa 

olisi lisättävä; korostaa, että komissiolla on tässä yhteydessä tärkeä rooli, kun otetaan 

huomioon sen osallisuus talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja EU:n 

talousarvion valmisteluun ja toteuttamiseen; 

5. kehottaa komissiota ehdottamaan euroalueen ohjausta koskevia kunnianhimoisia 

uudistuksia, mukaan lukien sellaisen erityisvälineen esittäminen ja käyttö, jolla tuetaan 

euron käyttöönottoa euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa; pitää myönteisenä EU:n 

talousarvion synergiavaikutusten lisäämistä ja sen hajanaisuuden vähentämistä 
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koskevaa ehdotusta, joka esitettiin omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän 

loppuraportissa ja suosituksissa, jotka julkaistiin joulukuussa 2016 nimellä ”Future 

Financing of the EU”; 

6. muistuttaa kannattavansa 16. helmikuuta 2017 antamassaan euroalueen 

budjettikapasiteettia koskevassa päätöslauselmassa ehdotettua euroalueen yhteisen 

rahoituskapasiteetin luomista, jotta varmistetaan lähentyminen ja voidaan selvitä 

symmetrisistä ja epäsymmetrisistä makrotalouden häiriöistä ja parantaa jäsenvaltioiden 

talouksien kilpailukykyä ja vakautta; katsoo, että rahoitus olisi saatava euroalueelta ja 

muilta osallistuvilta jäseniltä tulonlähteestä, josta sovitaan osallistuvien jäsenvaltioiden 

kesken osana toimivallan siirtämistä, ja katsoo, että vakaassa tilanteessa tämä 

rahoituskapasiteetti olisi myös rahoitettava omilla varoilla, kuten 

finanssitransaktioverolla; katsoo, että tällaisen rahoituskapasiteetin olisi oltava osa EU:n 

talousarviota siten, että se ei vaikuta monivuotisen rahoituskehyksen nykyisiin 

enimmäismääriin, ja katsoo, että sitä olisi pidettävä käyttötarkoitukseensa sidottuina 

tuloina ja takauksina; 

7. kehottaa komissiota kannustamaan verojärjestelmien uudistuksiin, joissa keskitytään 

korkeimman tuloveroasteen nostamiseen etenkin pääomatulojen verotuksessa, jolloin 

saadaan koottua varoja julkisten hyödykkeiden ja palvelujen tuottamiseksi ja käännettyä 

tuloihin ja varallisuuteen liittyvästä eriarvoisuudesta aiheutuvat kasvua ja työllisyyttä 

uhkaavat suuntaukset, jotka koskettavat etupäässä sitä 40:tä prosenttia väestöstä, joka 

kuuluu tulonjakotilastojen häntäpäähän; 

8. panee merkille komission 6. joulukuuta 2017 esittämän etenemissuunnitelman talous- ja 

rahaliiton syventämiseksi; pitää myönteisenä erityisesti ehdotusta Euroopan 

vakausmekanismin muuttamisesta Euroopan valuuttarahastoksi, joka sisällytettäisiin 

EU:n kehykseen; pitää valitettavana, että komission ehdotus sisällyttää euroa koskevat 

hallitustenväliset välineet EU:n kehykseen on tehty käyttäen oikeusperustaa, joka sulkee 

pois Euroopan parlamentin asianmukaisen osallistumisen toisena lainsäätäjänä; korostaa 

nykyistä kunnianhimoisempien tavoitteiden tarvetta täyden budjettikapasiteetin 

aikaansaamiseksi euroaluetta varten; 

9. muistuttaa verovilpin, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan 

merkityksestä EU:n ja sen jäsenvaltioiden budjettivarojen kannalta; pitää myönteisenä 

EU:n mustaa listaa veroparatiiseista mutta pitää samalla valitettavana, että neuvosto on 

vesittänyt listalle merkitsemisen perusteita; korostaa, että mustalla listalla oleviin 

maihin on lisäksi kohdistettava ankaria varoittavia seuraamuksia; vaatii julkista 

maakohtaista raportointia sekä yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan käyttöönottoa 

verotuksen avoimuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten edistämiseksi; 

10. katsoo, että on tarpeen edistää julkisia ja yksityisiä investointeja infrastruktuuriin, 

tutkimukseen ja kehitykseen, innovointiin ja koulutukseen, jotta voidaan lisätä 

tuottavuutta ja vaikuttaa myönteisesti talouskasvuun ja palkkoihin; kehottaa 

toteuttamaan vahvaa ja tehokasta koheesiopolitiikkaa, jolla tuetaan muiden prioriteettien 

ohella sellaisen talouspolitiikkayhdistelmän täytäntöönpanoa, jonka tavoitteena on 

vahva kehitys ja kasvu sekä uusien työpaikkojen syntymisen vauhdittaminen; 

11. katsoo, että tämän ehdotuksen yksityiskohtaisuutta olisi lisättävä ja sitä olisi 

vahvistettava, mitä tulee Euroopan valuuttarahaston vastuuvelvollisuutta Euroopan 
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parlamentille koskeviin säännöksiin ja parlamentin kykyyn hyväksyä kaikki sen tehtävät 

etenkin pankkiunionin yhteisenä varautumisjärjestelynä sekä sen konkreettiseen 

päätöksentekokapasiteettiin sen hoitaessa vakautustehtäväänsä; 

12. on huolissaan euroalueella vallitsevasta alhaisesta inflaatiotasosta, jonka EKP on 

toistuvasti tuonut esiin; katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa palkkoja pidetään 

keinotekoisen matalina, mikä vaikuttaa kielteisesti koko EU:n talouteen; 

13. suosittelee, että kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön euron 

mutta eivät vielä ole tehneet sitä, hyväksyvät konkreettiset suunnitelmat unionin 

yhteisen rahan käyttöönottamiseksi mahdollisimman pian; 

 

14. korostaa, että nuorisotyöttömyys on EU:ssa 17 prosenttia, ja pitää myönteisenä, että EU 

on osoittanut budjettivaroja tämän kysymyksen käsittelyyn erityisesti 

nuorisotyöllisyysaloitteen avulla; muistuttaa, että vuoteen 2020 ulottuvasta 

nuorisotyöllisyysaloitteen koko budjetista 75 prosenttia on osoitettu hankkeisiin ja että 

jäsenvaltiot ovat jo käyttäneet 19 prosenttia tästä, mikä tarkoittaa, että 

nuorisotyöllisyysaloitteen budjetin toteutusaste on Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) korkein; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asian 

tärkeyden vuoksi toteuttamaan toimia varojen käytön tehostamiseksi entisestään. 
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 

(2017/2226(INI)) 

Valmistelija: Nuno Melo 

 

 

EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että ympäristönsuojelu ei estä talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä, vaan 

vähähiiliseen talouteen siirtymistä olisi pikemminkin pidettävä uuden ja kestävän 

talouskasvun ja uusien työpaikkojen keskeisenä lähteenä; katsoo, että EU:n on lisättävä 

investointeja ylläpitääkseen asemaansa maailmanlaajuisena edelläkävijänä siirryttäessä 

vähähiiliseen talouteen ja kestävään tuotanto-kulutusjärjestelmään; 

2. korostaa, että ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevalle politiikalle on annettava 

merkittävämpi rooli eurooppalaisessa ohjausjaksossa, erityisesti resurssitehokkuuden, 

luonnonpääoma- ja ekosysteemipalvelujen, vihreiden työpaikkojen, kestävän 

innovoinnin ja vihreän rahoituksen kaltaisissa keskeisissä kysymyksissä; 

3. muistuttaa, että koska vähintään 20 prosenttia EU:n talousarviosta 2014–2020 olisi 

käytettävä ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin, vuoden 2018 rahoitusosuuden olisi 

oltava kokonaistavoitetta suurempi, jotta korvataan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen ensimmäisen puoliskon pienemmät määrärahat; korostaa, että 

erityisesti Pariisin sopimukseen liittyvien Euroopan unionin sitoumusten täyttäminen 

edellyttää jatkuvaa ja asianmukaista rahoitusta; kehottaa komissiota siksi takaamaan, 

että ilmastonmuutoskysymysten valtavirtaistamisen mekanismia hyödynnetään 

täysimääräisesti; 

4. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen valtavirtaistaa kestävän kehityksen 

tavoitteet osaksi kaikkia EU:n toimintapolitiikkoja ja aloitteita; pitää olennaisen 

tärkeänä, että Agenda 2030:n tavoitteet näkyvät kattavasti eurooppalaisessa 
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ohjausjaksossa, jotta unioni voi saavuttaa ne; kehottaa komissiota kehittämään 

viipymättä pitkän aikavälin etenemissuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteiden 

täysimääräisestä täytäntöönpanosta EU:ssa sekä tiedostamaan niiden keskinäiset suhteet 

ja sen, että kaikki ovat yhtä tärkeitä; kehottaa komissiota lisäksi sisällyttämään kaikki 

Agenda 2030:n ja seitsemännen ympäristöohjelman jäljellä olevat kohdat 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon; 

5. korostaa, että keskustelu eurooppalaisesta ohjausjaksosta on erityisen tärkeää, koska on 

löydettävä uusi rakenneuudistusten ja valikoitujen investointien kehitysmalli, jossa 

investoidaan strategisille alueille; 

6. korostaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä ympäristön kannalta ja sen tuottamaa 

sosioekonomista hyötyä – esimerkkinä Natura 2000 -verkosto, joka tuottaa 1,7–

2,5 prosenttia EU:n BKT:stä hiilidioksidin varastoinnin, vedenpuhdistuksen, pölytyksen 

ja matkailun kaltaisten ekosysteemipalvelujen avulla; toteaa huolestuneena, että 

vuoteen 2020 ulottuvia EU:n biodiversiteettitavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä 

lisätoimia ja riittäviä rahoitussitoumuksia, joita varten eurooppalainen ohjausjakso on 

keskeinen väline; 

7. pitää valitettavana, ettei komission vuotuisessa kasvuselvityksessä 2018 vieläkään liitetä 

EU:n talouden tulevaisuutta välttämättömään hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen 

lopettamiseen ja siirtymiseen kiertotalouteen, ja siinä menetetään näin ollen tilaisuus 

ohjata EU:n taloutta vakaampaan, osallistavampaan, tuottavampaan ja 

selviytymiskykyisempään suuntaan; 

8. painottaa, että kestävyyskriteerien ja suoritustasoon perustuvien tavoitteiden 

monialainen soveltaminen kaikissa EU:n rakenne- ja investointirahastoissa, myös 

Euroopan strategisten investointien rahastossa, on tarpeen, jotta voidaan varmistaa 

laaja-alainen siirtyminen kestävään ja osallistavaan talouskasvuun; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita suuntaamaan investointeja uudelleen kohti kestäviä tekniikkoja ja 

yrityksiä, jotta kasvua voidaan rahoittaa kestävästi pitkällä aikavälillä; 

9. katsoo, että sekä eurooppalaiseen ohjausjaksoon (makrotaloudellista epätasapainoa 

koskevan tulostaulun puitteissa) että Eurooppa 2020 -strategian uudelleentarkasteluun 

olisi sisällytettävä resurssitehokkuuden ja kasvihuonekaasuintensiteetin mittaus- ja 

vertailuanalyysimenetelmiä; 

10. suhtautuu myönteisesti kestävän kehityksen tavoitteiden rahoitukseen osoitetun 

institutionaalisen ja yksityisen pääoman kasvuun; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan kestävän kehityksen kriteerit EU:n institutionaalisille menoille, määrittämään 

mahdolliset sääntelyesteet ja kannustimet kestävän kehityksen tavoitteisiin kohdistuville 

investoinneille sekä tarkastelemaan julkisten ja yksityisten investointien välisen 

lähentämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia; 

11. suosittelee, että elvyttämisen jatkamista tukevissa toimissa keskitytään sellaisten 

investointien toteutumiseen, joilla tuetaan siirtymistä fossiilittomaan ja tehokkaaseen 

talouteen, joka perustuu uusiutuvan energian käyttöön, kotimaisen työllisyyden ja 

kysynnän edistämiseksi; 
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12. painottaa, että investoimalla resurssitehokkuuteen, energiansäästöön ja 

päästövähennyksiin lisätään tuottavuutta koko taloudessa ja vähennetään ulkoisia 

kustannuksia ja vaikutuksia; korostaa mahdollisuuksia tukea siirtymää kohti 

kiertotaloutta, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja innovoivilla huolto- ja 

korjauspalvelujen aloilla sekä suunnitella ja valmistaa uusia entistä kestävämpiä 

tuotteita; 

13. katsoo, että komission olisi osana eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaa keskustelua 

esitettävä uusia toimintapolitiikkoja ja kannustimia, jotta rohkaistaan jäsenvaltioita 

poistamaan nopeasti käytöstä fossiilisille polttoaineille myönnetyt tuet vuoteen 2020 

mennessä, sillä ne ovat yksi tekijöistä, jotka vaikeuttavat eniten EU:n ilmastoa ja 

uusiutuvia energialähteitä koskevien tavoitteiden, EU 2020 -tavoitteiden sekä kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamista; 

14. muistuttaa, että on välttämätöntä poistaa asteittain muut ympäristön kannalta haitalliset 

tuet vuoteen 2020 mennessä ja siirtää verotuksen painopiste työn verotuksesta 

ympäristöverotukseen; 

15. pitää myönteisenä oikeudenmukaisia työehtoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 

huippukokouksessa Göteborgissa annettua julistusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarista, joka pohjautuu 20 periaatteeseen, muun muassa terveydenhuollon osalta 

oikeuteen saada ennaltaehkäiseviä ja hoitavia terveydenhuoltopalveluja, jotka ovat 

kohtuuhintaisia ja laadukkaita; 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan pyrkimyksiä kehittää, uudistaa ja 

panna tehokkaasti täytäntöön toimintapolitiikkoja, joilla tuetaan terveyden edistämistä 

ja tautien ehkäisyä, myös komission rakenneuudistusten tukiohjelman teknisen tuen 

avulla; 

17. pitää myönteisenä komission aloitetta ottaa käyttöön verkkoportaali, jossa käsitellään 

terveyden edistämistä ja tautien ehkäisyä sekä tarjotaan ajan tasalla olevaa tietoa 

terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä aiheista, ja joka on tärkeä selkeän ja 

luotettavan tiedon lähde kansalaisille; korostaa, että tämän portaalin olisi oltava 

täysimääräisesti kaikkien EU:n kansalaisten, myös dysleksiasta tai muista vastaavista 

ongelmista kärsivien saatavilla; 

18. korostaa, että unionin pelastuspalvelumekanismin arvioinnin yhteydessä on perustettava 

tehokas unionin pelastuspalveluvalmiuksien reservi, jonka pelastuspalveluresurssit 

täydentävät kansallisia resursseja, jotta voidaan vahvistaa Euroopan yhteistä 

katastrofivalmiutta esimerkiksi metsäpalojen ja maanjäristyksien varalta; korostaa, että 

on kannustettava parantamaan unionin katastrofintorjuntatoimien ennakkosuunnittelua 

koskevaa yhteistyötä muun muassa siten, että kartoitetaan jäsenvaltioiden voimavarat, 

laaditaan varautumissuunnitelmia ja parannetaan riskinhallinnan suunnittelua; 

19. kehottaa parantamaan johdonmukaisuutta unionin muiden, katastrofien ehkäisyä ja 

katastrofivalmiuksia koskevien toimintapolitiikkojen välillä, joita ovat EU:n strategia 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, Euroopan rakenne- ja investointirahastot, 

solidaarisuusrahasto, ympäristölainsäädäntö sekä tutkimus- tai innovaatiopolitiikat; 
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20. painottaa, että hirmumyrskyjen, tuhoisten tulvien ja Etelä-Euroopan maissa esiintyvän 

kuivuuden kaltaisten äärimmäisten sääilmiöiden vuoksi Pariisin sopimuksen 

allekirjoittajien on tehostettava pyrkimyksiään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; 

21. kehottaa komissiota laatimaan metsien kestävää hoitoa ja suojelua koskevan todellisen 

strategian, jotta voidaan edistää ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumista, 

painottamaan varsinkin ”kestävyyttä” ja keskittymään erityisesti kyseisissä metsissä 

kasvaviin puulajeihin; kehottaa lisäksi komissiota panemaan täytäntöön hankkeen, jolla 

edistetään puiden ja pensaiden istuttamista virtojen ja jokien rannoille, jolloin autetaan 

hillitsemään pitkään jatkuvien rankkasateiden vaikutuksia, ja luomaan kannustimia 

hanketta varten; 

22. kehottaa lisäämään ja jäsentämään kansalaisyhteiskunnan ja ympäristöjärjestöjen 

osallistumista eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan menettelyyn ja lisäämään 

ympäristöministerien osallistumista eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan menettelyyn 

neuvoston tasolla. 
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 

(2017/2226(INI)) 

Valmistelija: Iskra Mihaylova 

 

 

 

EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että viimeisten 18 vuosineljänneksen aikana unionin talouden elpymisestä on 

saatu merkkejä ja että jäsenvaltioiden kasvu on plusmerkkistä ja vakaata ja työttömyys 

on laskenut alimmalle tasolle kriisin puhkeamisen jälkeen; korostaa kuitenkin, että 

OECD:n hyvinvointi-indeksin tuoreista tuloksista ilmenee, että yhteiskuntien ja 

kansalaisten välillä on selkeitä ja syviä eroja, jotka johtuvat koulutustasosta, tuloista, 

hyvinvoinnista, iästä ja syntymäpaikasta; toteaa, että kyseisistä eroista johtuva 

eriarvoisuus, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ja köyhyys, on edelleen 

kriisinaikaisella tasolla useilla alueilla, joissa elpyminen on yhä hidasta; kiinnittää tässä 

yhteydessä huomiota rakenteellisen työttömyyden ongelmaan ja sen haitallisiin 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin seurauksiin; on huolestunut siitä, että alle 

25-vuotiaat ovat erityisen vaikeassa asemassa ja heidän työttömyytensä on 60 prosenttia 

todennäköisempää kuin 25–54-vuotiailla; korostaa, että on tärkeää jatkaa 

nuorisotyöllisyysaloitetta vuosiksi 2017–2020 ja lisätä sen määrärahoja 1,2 miljardilla 

eurolla; 

2. korostaakin tarvetta edistää entistä tiiviimpää lähentymistä ja osallisuutta; pitää 

myönteisenä komission käsitystä, jonka mukaan elpymisen ylläpitämisen tukemiselle 

niin talouskasvun, sosiaalisen lähentymisen, rakenneuudistusten kuin alueellisen 

yhteenkuuluvuuden avulla on nyt hyvät edellytykset, ja pitää myönteisenä sitä, että 

komissio alkaa luopua aiemmin sovelletusta säästöpolitiikasta; korostaa, että unionin 

sopusointuisen kokonaiskehityksen edistämiseksi koko unionin olisi kehitettävä ja 

harjoitettava toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lujittamiseksi ja pyrittävä vähentämään alueiden välisiä kehityseroja ja heikoimmassa 
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asemassa olevien alueiden ja erityisesti alhaisen tulotason ja kasvun alueiden 

(vähemmän kehittyneet alueet) jälkeenjääneisyyttä; korostaa tarvetta muuttaa 

perusteellisesti nykyisen politiikkayhdistelmän laatua asettamalla ensisijaiseksi 

tavoitteeksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sisältyvien periaatteiden ja 

oikeuksien kiireellisen täytäntöönpanon; korostaa tältä osin, että koheesiopolitiikalle on 

osoitettava vuoden 2020 jälkeisenä ajanjaksona riittävät taloudelliset resurssit, ja pyytää 

komissiota antamaan asiaan liittyvän ehdotuksen; toteaa, että tuottavuuden lisääminen, 

joka on yksi vahvemman kasvun ehdoista, edellyttää investointeja innovointiin, 

koulutukseen ja uuteen osaamiseen; 

3. on tyytyväinen maakohtaisten suositusten virtaviivaistamiseen ja niiden painopisteisiin; 

pitää kuitenkin huolestuttavana suositusten eritasoista täytäntöönpanoa eri 

politiikanaloilla ja eri maissa; muistuttaa, että on tärkeää soveltaa synergioihin 

perustuvaa lähestymistapaa kaikkien saatavilla olevien EU-varojen käyttöön, ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä ja koordinoimaan prosessia 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen tarvittavan tuen 

varmistamiseksi sekä investointien, työllisyyden ja kasvun lisäämiseksi ja 

tunnustamaan, että paikallis- ja alueviranomaiset voivat toiminnallaan tukea tätä 

prosessia; korostaa tarvetta toteuttaa valmiuksien kehittämiseen tähtääviä toimia ja 

yksinkertaistaa entisestään EU:n rahastojen täytäntöönpanoa, kun otetaan huomioon, 

että suurin osa vuoden 2017 maakohtaisista suosituksista koski hallinnollisiin 

valmiuksiin liittyviä ongelmia; korostaa, että jäsenvaltiokohtaiset erityispiirteet olisi 

otettava selvemmin huomioon maakohtaisissa suosituksissa; korostaa tarvetta lisätä 

EU:n talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden välistä synergiaa, jotta vuotuisessa 

kasvuselvityksessä asetetut ensisijaiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja maakohtaiset 

suositukset voidaan panna täytäntöön; 

4. korostaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteiden mukaisen koheesiopolitiikan merkittävää asemaa elpymisprosessissa, sillä 

se on unionin investointi-, kasvu- ja kehityspolitiikan tärkein väline; palauttaa mieliin, 

että vuosina 2015–2017 koheesiopolitiikkaan perustuvan rahoituksen osuus vastasi 

8,5:tä prosenttia julkisen sektorin pääomainvestoinneista Euroopan unionissa ja että 

osuus nousee 41 prosenttiin, jos tarkastellaan vain EU:hun vuonna 2004 ja sen jälkeen 

liittyneitä 13:a jäsenvaltioita, ja yli 50 prosenttiin seitsemässä jäsenvaltiossa; katsoo, 

että sen talousarviomäärärahat olisi pidettävä vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; katsoo kuitenkin, että kyseisen politiikan ja 

talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välinen vuorovaikutus ei saisi haitata sen 

perussopimuksiin kirjattujen todellisten tavoitteiden saavuttamista, sen alueelliseen 

ulottuvuuteen liittyvät tavoitteet mukaan luettuina, ja katsoo, että kyseisen 

vuorovaikutuksen olisi oltava tasapainoista ja sillä olisi tehostettava ERI-rahastojen 

täytäntöönpanoa ja lisättävä entisestään koheesiopolitiikkaan liittyvien menojen 

kerrannaisvaikutusta ja sen antamaa tukea kestävälle ja osallistavalle kasvulle, jolla 

edistetään kunnollisten työpaikkojen luomista ja sosiaalista kehitystä; pitää näin ollen 

tarkoituksenmukaisena ottaa paikallis- ja alueviranomaiset mukaan talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson reunaehtojen määrittämiseen; huomauttaa, että 

ERI-rahastoista rahoitettavien sekä vuosittain vahvistettuihin maakohtaisiin suosituksiin 

ja vuotuisiin kasvuselvityksiin liittyvien toimien ja hankkeiden määrittämisen on oltava 

joustavampaa; 
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5. muistuttaa tarpeesta nopeuttaa ERI-rahastojen täytäntöönpanoa, sillä ne ovat hyvin 

tärkeä väline talouskasvun, kestävän kehityksen ja työpaikkojen luomisen kannalta ja 

niillä tuetaan näin ollen merkittävästi kansallisia investointipolitiikkoja sekä tarpeellisia 

rakenneuudistuksia; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään entistä vankempia 

koordinointia ja suunnittelua tukevia rakenteita ja hallintokehyksiä, tehostamaan 

julkishallintojaan sekä vähentämään hallinnollista rasitusta, jotta ERI-rahastojen käyttö 

olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa; kehottaa komissiota myös avustamaan 

jäsenvaltioita kaikilla käytettävissään olevilla välineillä ja resursseilla, jotta vältetään 

määrärahojen vapautumisen riski sekä suorittamattomien maksujen kertyminen; 

6. pitää myönteisenä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) voimassaoloajan 

jatkamista sekä sen koon kasvattamista investointien vauhdittamiseksi, 

rahoitushäiriöiden välttämiseksi sekä sen vakuuttamiseksi hankkeiden toteuttajille, että 

he voivat edelleen suunnitella hankkeita ensimmäisen investointijakson jälkeenkin; 

korostaa, että on huolehdittava ERI-rahastojen, ESIRin ja muiden rahoitusvälineiden 

sekä laaja-alaisten yhteisön ohjelmien välisistä täydentävyyksistä ja synergioista 

säilyttäen kuitenkin samalla ERI-rahastojen aseman EU:n tärkeimpänä 

investointipolitiikan välineenä; vaatii, että ESIR pannaan täytäntöön maantieteellisesti 

aiempaa tasapuolisemmin, mikä edistäisi EU:n sopusointuista kehitystä ja ehkäisisi 

eriarvoisuuden lisääntymistä entisestään jäsenvaltioiden, alueiden ja kansalaisten 

välillä; muistuttaa, että jatkettuun ESIRiin perustuvilla hankkeilla olisi edelleen 

puututtava epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja markkinoiden toimintapuutteisiin; 

kehottaa tasapainottamaan investointien maantieteellisen jakauman sekä lisäämään 

niiden hyödyntämistä vähemmän kehittyneillä alueilla; korostaa siksi, että tässä 

yhteydessä on entistäkin tärkeämpää helpottaa ESIRin yhdistämistä muihin 

EU-rahoituksen lähteisiin; 

7. korostaa, että rakenneuudistusten tukiohjelmalla on tärkeä tehtävä tuettaessa räätälöityä 

apua, jolla autetaan jäsenvaltioita toteuttamaan uudistuksiaan yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi, EU:n lainsäädännön soveltamiseksi oikea-aikaisesti ja EU-varojen 

käyttämiseksi aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin; korostaa tähänastisten 

kokemusten osoittaneen, että moni jäsenvaltio on pyytänyt tukea ohjelmasta ja 

tukipyynnöt koskevat kaikkia tuen piiriin kuuluvia politiikan aloja; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että ohjelman täytäntöönpanoa ja yksittäisten hankkeiden konkreettisia 

tuloksia käsitellään täysin avoimesti vuosittaisessa seurantakertomuksessa; painottaa 

tässä yhteydessä kaikilla hallinnon tasoilla määritettävien ja toteutettavien 

asianmukaisten rakenneuudistusten merkitystä ja että on tärkeää vähentää meneillään 

oleviin investointeihin liittyvää hallinnollista rasitusta, jotta edesautetaan ESIRin 

panemista täytäntöön sekä liiketoiminta- ja investointiympäristön paranemista; 

8. korostaa tarvetta saada varmuus rakenneuudistusten tukiohjelman rahoittamiseen 

vuoden 2020 jälkeen tarvittavista varoista ja huomauttaa, että kyseisiä varoja ei saisi 

ottaa ERI-rahastojen päämäärien ja tavoitteiden edistämiseen tarkoitetuista varoista. 
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
KANTA TARKISTUKSINA 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 

(2017/2226(INI)) 

 

Valmistelija: Evelyn Regner 

 

 

TARKISTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. korostaa, että unionin talouden 

ohjausjärjestelmän painopistettä on 

muutettava BKT:n kasvua koskevasta 

kapeasta tavoitteesta hyvinvointiin ja 

sukupuolten tasa-arvoa koskevien 

korkeiden vähimmäisvaatimusten 

noudattamiseen; katsoo, että uuden 

hyvinvointiin perustuvan talouspolitiikan 

olisi perustuttava ”maagiseen 

monikulmioon”, joka käsittää 

oikeudenmukaisesti jaetun materiaalisen 

hyvinvoinnin, elämänlaadun, 
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rahoitusvakauden, hintavakauden, 

täystyöllisyyden ja ihmisarvoiset 

työpaikat, ekologisen kestävyyden, vakaat 

julkisen sektorin toimet sekä tasapainoiset 

ulkoiset taloussuhteet; 

 

Tarkistus  2 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. toteaa, että julkisten varojen 

älykkäästä jaosta sekä EU:n talousarvion 

poliittisista prioriteeteista käydään 

säännöllisesti keskustelua ja että tällainen 

kriittinen arviointi on välttämätöntä, jotta 

jäsenvaltioiden julkisten talousarvioiden 

laatua voidaan parantaa keskipitkällä ja 

pitkällä aikavälillä ja jotta voidaan muun 

muassa estää lineaariset 

budjettileikkaukset, jotka vaikuttaisivat 

erityisesti naisiin; 

 

Tarkistus  3 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. katsoo, että julkisten talousarvioiden 

rakenteen ja laadun parantaminen on 

keskeisellä sijalla, jotta voidaan varmistaa 

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 

noudattaminen ja mahdollistaa 

välttämättömien menojen rahoitus 

esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmissä, 

jotka ovat erityisen tärkeitä naisten 

kannalta, kerättäessä puskureita 

odottamattomia tarpeita varten ja viime 

kädessä rahoitettaessa muita kuin 

välttämättömiä menoja; 
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Tarkistus  4 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. toteaa, että eurooppalaisen 

ohjausjakson yhteydessä tarvitaan 

sosiaalisten indikaattorien perinpohjaista 

analyysiä ja entistä kattavampaa 

arviointia; kehottaa komissiota ottamaan 

mukaan lisää sosiaalisia indikaattoreita, 

joita olisi pidettävä samanarvoisina 

taloudellisten indikaattoreiden kanssa; 

 

Tarkistus  5 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. on edelleen huolissaan 

sukupuolinäkökulman ja sitä koskevien 

indikaattorien puuttumisesta 

eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja 

kehottaa ottamaan sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamisen entistä paremmin 

huomioon maakohtaisten suositusten, 

lähentymisohjelmien sekä kansallisten 

uudistusohjelmien laatimisessa; korostaa 

tarvetta seurata sosiaalista sekä 

sukupuolinäkökulmaan liittyvää edistystä 

samoin kuin uudistusten vaikutusta 

pitkällä aikavälillä; pyytää siksi 

käyttämään sukupuolen mukaan 

jaoteltuja tietoja, määrittämään uusia 

indikaattoreita ja ottamaan huomioon 

uudet tiedot, jotka kattavat Eurooppa 

2020 -strategian kaikki viisi 

yleistavoitetta, tutkimuksen ja 

kehittämisen sekä energia-alan tavoitteet 

mukaan lukien, jotta voidaan seurata 
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edistymistä ja tuoda esiin sukupuolten 

välisiä eroja; 

 

Tarkistus  6 

Päätöslauselmaesitys 

7 c kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 c. kehottaa nostamaan 

vähimmäispalkkoja, lisäämään palkkojen 

avoimuutta ja suorittamaan 

palkkatarkistuksia yritystasolla, jotta 

sama palkka samasta työstä toteutuisi 

kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa; 

kehottaa jäsenvaltioita myös lopettamaan 

naisten johtokuntapaikkoja koskevan 

direktiivin käsittelyn estämisen; pitää 

lisäksi hyvin tärkeänä, että pyritään 

saamaan aikaan tehokas työ- ja 

yksityiselämän tasapainon kehys kaikille 

miehille ja naisille yksityiselämän ja työn 

yhteensovittamisen mahdollistamiseksi; 

 

Tarkistus  7 

Päätöslauselmaesitys 

7 d kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 d. korostaa, että etenkin naisia 

koskettavan työttömyyden ja köyhyyden 

sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen 

on oltava ensisijaista ja etusijalle on 

asetettava kestävä työllisyys ja laadukkaat 

työpaikat, investoinnit sekä laadukkaat 

julkiset palvelut, jotka takaavat 

sosiaalisen osallisuuden erityisesti 

koulutuksen, terveyden, lasten 

päivähoidon, huolenpitoa tarvitsevien 

henkilöiden hoitopalvelujen, julkisen 

liikenteen ja sosiaalipalvelujen aloilla; 
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Tarkistus  8 

Päätöslauselmaesitys 

7 e kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 e. kehottaa varmistamaan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin toisen periaatteen eli 

naisten ja miesten yhdenvertaisen 

kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet ja 

edistämään sitä kaikilla aloilla, mukaan 

lukien osallistuminen työmarkkinoille ja 

työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen, 

ja kehottaa ottamaan naisten ja miesten 

oikeuden samaan palkkaan samasta 

työstä täysin huomioon eurooppalaisessa 

ohjausjaksossa;  

 

Tarkistus  9 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. on huolissaan siitä, että eriarvoisuus 

on edelleen huomattavaa ja eriytyminen 

työmarkkinoilla on edelleen laajamittaista 

koko Euroopan unionissa, mikä lisää 

sukupuolten välisiä eroja ja koskee 

esimerkiksi huomattavia palkka-, eläke- ja 

varallisuuseroja, eriarvoisuutta 

päätöksenteossa sekä naisten lyhyempiä 

työuria; korostaa, että vaikka naisten 

työllisyysaste onkin ennätyskorkea, se on 

edelleen 11 prosenttiyksikköä miesten 

työllisyysastetta alempi; korostaa, että 

työllisyysero on erityisen suuri äitien ja 

hoitovastuullisten naisten tapauksessa; 
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Tarkistus  10 

Päätöslauselmaesitys 

16 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 b. on huolissaan siitä, missä määrin 

säästöpolitiikka koskettaa naisia; korostaa 

tähän liittyen, että naisiin kohdistuvat 

vaikutukset ovat olleet vakavampia 

pitkällä aikavälillä julkisten menojen 

leikkauksien, työn ja yksityiselämän 

tasapainon muuttumisen sekä 

sosiaaliturvajärjestelmien leikkausten 

vuoksi; 

 

Tarkistus  11 

Päätöslauselmaesitys 

16 c kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 c. korostaa, että sukupuoleen liittyvää 

syrjintää esiintyy edelleen paljon, mistä 

todistavat sukupuolten väliset palkkaerot 

ja miesten ja naisten työllisyysasteen ero 

sekä se, että miespuolisten työntekijöiden 

keskimääräinen tuntipalkka on noin 16 

prosenttia suurempi kuin naispuolisilla 

työntekijöillä; korostaa, että nämä erot 

ovat seurausta naisten aliedustuksesta 

hyvin palkatuilla aloilla, syrjinnästä 

työmarkkinoilla sekä osa-aikatyötä 

tekevien naisten suuresta osuudesta; 

katsoo, että näiden erojen 

umpeenkuromiseksi tarvitaan lisää 

edistystä; kehottaa komissiota tässä 

yhteydessä sisällyttämään Eurooppa 2020 

-strategiaan sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan pilarin ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevan yleistavoitteen; kannustaa 

jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiä 

sukupuolten välisten palkkaerojen 

poistamiseksi ja toteuttamaan entistä 
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aktiivisempia toimia, joilla lisätään 

naisten osallistumista työmarkkinoille; 

 

Tarkistus  12 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. kehottaa asiasta vastaavia komission 

jäseniä keskustelemaan vuotuiseen 

kasvuselvitykseen sisältyvistä sukupuolten 

tasa-arvoon liittyvistä näkökohdista 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan kanssa vuosittain; 
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