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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
(2018/2119(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti 
sen 121 artiklan 2 kohdan, 126 ja 136 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 12,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta,

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

– 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 

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.
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euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/20131,

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden 
valvonnan tiukentamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/20132,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2019: Maailmanlaajuinen epävarmuus vaatii vahvempaa Eurooppaa” 
(COM(2018)0770) ja kertomuksen varoitusmekanismista – vuosi 2019 
(COM(2018)0758),

– ottaa huomioon Euroopan finanssipoliittisen komitean 10. lokakuuta 2018 antaman 
vuosikertomuksen,

– ottaa huomioon komission antamat syksyä 2018 ja talvea 2019 koskevat Euroopan 
talousennusteet,

– ottaa huomioon rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja 
asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta 17. toukokuuta 
2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/8253,

– ottaa huomioon vuoden 2018 ikääntymisraportin, jonka komissio julkaisi 
25. toukokuuta 2018,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2018)0759),

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia4,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, 
euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 
22. kesäkuuta 2015 antaman kertomuksen Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä, 
komission 1. maaliskuuta 2017 antaman valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta ja 
komission 31. toukokuuta 2017 antaman pohdinta-asiakirjan talous- ja rahaliiton 
syventämisestä,

– ottaa huomioon euroryhmän 4. joulukuuta 2018 antaman talous- ja rahaliiton 
syventämistä koskevan raportin EU-johtajille,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2018 annetun eurohuippukokouksen julkilausuman,

1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.
2 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
3 EUVL L 129, 19.5.2017, s. 1.
4 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 215.
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– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2018 annetun alueiden komitean päätöslauselman 
aiheesta ”Euroalueen talouspolitiikat ja vuotuinen kasvuselvitys 2019”1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan kannan tarkistuksina (A8-0159/2019),

A. toteaa, että Euroopan taloudella on nyt edessään seitsemäs jatkuvan kasvun vuosi; 
toteaa, että euroalueen ja EU:n BKT:n kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin ja kasvun 
ennakoidaan olevan 1,3 ja 1,5 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 ja 1,8 prosenttia (EU27) 
vuonna 2020; ottaa huomioon, että kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan entisestään, 
mikä johtuu osittain siitä, että maailmantalouden kasvunäkymät ovat yhä 
huolestuttavampia; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen eroavuuksia 
talous- ja työllisyyskehityksessä;

B. ottaa huomioon, että euroalueen ja EU:n työttömyysasteet olivat 7,9 ja 6,6 prosenttia 
joulukuussa 2018; ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa työttömyysaste on 
edelleen kriisiä edeltävää tasoa korkeammalla, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden 
osalta, ja nuorisotyöttömyys on edelleen korkea useissa jäsenvaltioissa;

C. ottaa huomioon, että työllisyysaste kasvaa EU:ssa, joskin epätasaisesti eri 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että työllisten määrä on noussut kaikkien aikojen 
korkeimmalle tasolle euroalueella ja että työllisiä oli 146 miljoonaa vuoden 2018 
kolmannella neljänneksellä; ottaa huomioon, että monet uusista työpaikoista ovat osa-
aikaisia;

D. toteaa, että talouskasvu vaihtelee jäsenvaltioittain ja on edelleen haavoittuvainen muun 
muassa jatkuville geopoliittisille jännitteille, jotka vaikuttavat maailmankauppaan, sekä 
pitkittyneelle epävarmuudelle, joka liittyy unionin tuleviin suhteisiin Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa;

E. toteaa, että Euroopassa on edelleen investointivaje, vaikka se on hyötynyt vuosien ajan 
poikkeuksellisen alhaisesta korkotasosta ja vaikka rahoitusolosuhteet ovat edelleen 
suotuisat;

F. toteaa, että Eurostatin mukaan nykyisen politiikan jatkuessa vanhushuoltosuhteen 
ennustetaan kasvavan EU:ssa vuoden 2016 29,3 prosentista 52,3 prosenttiin vuoteen 
2080 mennessä, mikä tarkoittaa alle kahta työikäistä jokaista ikääntynyttä henkilöä 
kohden; toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on tässä suhteessa suuria eroja;

G. toteaa, että kahden viime vuosikymmenen aikana euroalueen kokonaistuottavuus on 
jäänyt jälkeen suurista maailmanlaajuisista talouksista;

H. toteaa, että euroalueen julkisen talouden velkasuhteen odotetaan jatkavan 
pienenemistään viime vuosien tapaan ja supistuvan vuoden 2018 noin 87 prosentista 

1 EUVL C 461, 21.12.2018, s. 1.



PE630.674v02-00 6/33 RR\1178596FI.docx

FI

noin 85 prosenttiin vuonna 2019; toteaa kuitenkin, että komission ennusteen mukaan 
kymmenen jäsenvaltion velkasuhteen odotetaan vuonna 2019 olevan yli 60 prosenttia ja 
seitsemässä jäsenvaltiossa velkasuhde on edelleen yli 90 prosenttia; toteaa, että velan 
vähennystoimenpiteet ovat olleet hitaita joissakin jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
viidellä euroalueen jäsenvaltiolla, joiden julkinen velka suhteessa BKT:hen on suuri, 
ennakoidaan olevan merkittävä rakenteellinen alijäämä vuonna 2019; 

I. toteaa, että yhdenkään euroalueen jäsenvaltion alijäämän ei ennakoida ylittävän vuonna 
2019 rajaa, joka on kolme prosenttia BKT:sta, ja euroalueen julkisen talouden alijäämän 
odotetaan laskeneen 0,6 prosenttiin BKT:sta vuonna 2018 ja nousevan hieman 
0,8 prosenttiin BKT:sta vuonna 2019; 

J. toteaa, että unionin jäsenvaltioiden julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen 
liittyy sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta koskevia huolenaiheita;

K. ottaa huomioon, että vaihtotaseen ylijäämä saavutti huippunsa vuonna 2017 ja että se 
supistunee hieman ja asettunee euroalueella noin 3,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja 
EU:ssa 2,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2019 ja 2020; toteaa, että näin ollen 
EU:n vaihtotaseen ylijäämä kuuluu maailman korkeimpiin;

1. on tyytyväinen komission vuotuiseen kasvuselvitykseen 2019, jossa vahvistetaan 
seuraavien merkitys: 1) korkealaatuisten investointien lisääminen 2) uudistukset, joilla 
lisätään tuottavuuden kasvua, osallistavuutta ja instituutioiden laatua ja 3) makrotalouden 
vakaus ja terve julkinen talous;

2. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä ja yhteensovitettuja toimia 
osallistavan ja kestävän kasvun tavoitteen saavuttamiseksi, kantamaan vastuuta tulevista 
sukupolvista ja varmistamaan, että julkinen talous ja sosiaaliturvajärjestelmämme ovat 
kestäviä ja riittäviä, jotta voidaan turvata sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja näin 
myös hyvinvointivaltioidemme tulevaisuus;

3. toteaa, että komission vuoden 2018 ikääntymisraportti osoittaa, että jos politiikkaa ei 
muuteta, eläkkeisiin, terveydenhoitoon ja pitkäaikaishoitoon liittyvien julkisen talouden 
kustannusten odotetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä, sillä Euroopan väestö ikääntyy 
edelleen huomattavasti; 

4. kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan väestörakenteen kehitykseen 1) toteuttamalla 
sosiaalisesti tasapainoisia rakenneuudistuksia kustannusten leikkaamiseksi, 2) edistämällä 
tuottavuuden kasvua, joka on ratkaisevan tärkeä vahvan ja kestävän talouskasvun 
varmistamiseksi tulevaisuudessa, ja 3) rakentamalla asianmukaisia finanssipoliittisia 
puskureita, joilla varaudutaan julkisen talouden kasvaviin kustannuksiin;

5. on tyytyväinen siihen, että työllisyysaste kasvaa EU:ssa, joskin epätasaisesti eri 
jäsenvaltioissa; toteaa, että pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat edelleen korkeita 
joissakin jäsenvaltioissa, mikä edellyttää jatkuvia uudistuksia ja investointeja, joilla 
helpotetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien pääsyä työmarkkinoille;

6. kehottaa komissiota edistämään edelleen talous- ja rahaliiton syventämistä sovitun 
etenemissuunnitelman mukaisesti;
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7. kehottaa komissiota asettamaan sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen esityslistansa 
kärkeen;

Laadukkaiden investointien toteuttaminen

8. painottaa, että sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi pitkällä 
aikavälillä jäsenvaltioiden on lisättävä tuottavuutta tuottavilla investoinneilla, kuten kasvua 
edistävillä kestävillä infrastruktuurihankkeilla, jotka ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa ja joiden avulla voidaan piristää kipeästi kaivattua 
potentiaalista talouskasvua;

9. panee tyytyväisenä merkille Euroopan investointiohjelman myönteisen vaikutuksen 
talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen; korostaa, että parlamentti on jo hyväksynyt 
InvestEU-ohjelmaa koskevan neuvottelukantansa, ja kehottaa toimielimiä pääsemään 
mahdollisimman pian poliittiseen sopimukseen; panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksen, jonka mukaan Euroopan strategisten investointien 
rahastosta (ESIR) tuettujen investointien maantieteellistä jakautumista olisi parannettava;

10. toteaa, että Euroopan investointiohjelman myönteisistä tuloksista huolimatta 
euroalueella on edelleen investointivaje; huomauttaa, että nykytilanteessa näkyy merkkejä 
talouden taantumasta ja lisääntyvistä ulkoisista riskeistä ja haasteista, minkä vuoksi julkiset ja 
yksityiset investoinnit ovat tärkeässä asemassa kasvun ja lähentymisen edistämisessä 
Euroopan tasolla;

11. palauttaa mieliin, että jäsenvaltioiden on budjettivaroja käyttäessään erotettava 
toisistaan tuottavat julkiset pitkäaikaiset investoinnit ja juoksevat kustannukset;

12. painottaa, että tuottavuuden lisääminen edellyttää investointeja osaamiseen, 
innovaatioihin, automaatioon, digitalisaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen sekä kestävään 
liikenteeseen ja infrastruktuuriin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti; korostaa 
tarvetta investoida sekä fyysiseen että inhimilliseen pääomaan ja kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita varmistamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua elinikäiseen 
oppimiseen, taitojen päivittämiseen ja uudelleenkoulutukseen; 

13. katsoo, että investointien tiellä olevien kohtuuttomien hallinnollisten rasitteiden 
poistamiseksi toteutettavat uudistukset edistäisivät taloudellista toimintaa ja loisivat sopivat 
olosuhteet pitkän aikavälin kasvulle;

14. painottaa, että suorat ulkomaiset sijoitukset Euroopan sisällä voivat johtaa 
tuottavuuden kasvuun sekä sijoittavassa yrityksessä että vastaanottavan alueen paikallisissa 
yrityksissä ja edistää taloudellista lähentymistä Euroopassa; katsoo, että investointien 
houkutteleminen edellyttää selkeitä ja täytäntöönpanokelpoisia sääntöjä, tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä ja matalampia sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia;

15. korostaa, että tarvitaan kiireellisesti täysimääräistä pääomamarkkinaunionia, sillä 
paremmin yhdentyneet rahoitusmarkkinat voisivat lisätä yksityisiä riskinjakoa ja riskien 
vähentämistä koskevia mekanismeja, helpottaa rajat ylittäviä investointeja ja reaalitalouden 
rahoituksen saantia sekä edistää kestäviä yksityisiä investointeja;

Uudistusten kohdentaminen tuottavuuden kasvuun, osallistavuuteen ja institutionaaliseen 
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laatuun

16. muistuttaa, että jos olot säilyvät ennallaan, työväestön ikääntymisestä voi muutaman 
seuraavan vuosikymmenen aikana tulla hidaste Euroopan tuottavuuden kasvulle; on edelleen 
huolissaan EU:n heikosta kilpailukyvystä ja tuottavuuden kasvusta ja kehottaa jäsenvaltioita 
näin ollen toteuttamaan sosiaalisesti tasapainoisia, tuottavuutta lisääviä rakenneuudistuksia;

17. painottaa, että kansallisten julkisten eläkejärjestelmien riittävyyttä ja pitkän aikavälin 
taloudellista kestävyyttä on tarkasteltava uudelleen kiireellisesti; painottaa tarvetta uudistaa 
uudistuksia tarvitsevien jäsenvaltioiden eläkejärjestelmiä pitkän aikavälin kestävyyden 
varmistamiseksi;

18. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että tuottavuuden suuremman kasvun ja 
osallistavuuden lisäämisen olisi oltava kansallisten uudistusten merkittäviä tavoitteita; 

19. painottaa, että työvoimaan osallistumista on tärkeää lisätä muun muassa siksi, että 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä voidaan ylläpitää, erityisesti huoltosuhteen kasvaessa; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla kannustetaan työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä pakolaisia osallistumaan työmarkkinoille;

20. toteaa, että liian korkea verotus voi haitata investointeja ja työllisyyttä; kehottaa 
siirtämään Euroopassa verorasituksen pois työn korkeasta verotuksesta; katsoo lisäksi, että 
matala- ja keskipalkkaisten verorasituksen keventäminen todennäköisesti lisäisi kysyntää ja 
vauhdittaisi kasvua; korostaa tarvetta parantaa veronkantoa ja koordinoida paremmin veroalan 
hallinnollisia käytäntöjä; suhtautuu myönteisesti tällaisia uudistuksia tekevien jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin;

21. painottaa, että digitalisaatio, globalisaatio, tekoäly, automaatio ja teknologinen muutos 
tarjoavat suuria kasvumahdollisuuksia, muuttavat jyrkästi työmarkkinoitamme ja vaikuttavat 
Euroopan talouksien kasvudynamiikkaan; 

22. painottaa, että supistuvan työikäisen väestön mobilisoiminen edellyttää entistä 
monitaitoisempia ja osaavampia työntekijöitä, dynaamisempia työmarkkinoita ja aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa samoin kuin työvoiman elinikäistä oppimista, (uudelleen)koulutusta ja 
taitojen päivitystä sekä vahvempaa yhteyttä koulutus- ja harjoittelujärjestelmien ja liike-
elämän välillä, yhdistettyinä kaikkien saatavilla oleviin sosiaaliturvajärjestelmiin; vaatii, että 
nämä periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon, jotta tuetaan Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin mukaisesti osallistavia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja 
parannetaan työpaikkojen laatua; 

23. painottaa, että pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat tärkeitä työpaikkojen luojia, 
eivät voi hyödyntää EU:n sisämarkkinoita täysimääräisesti lainsäädännöllisten ja 
hallinnollisten esteiden vuoksi; kehottaa komissiota vähentämään näitä esteitä; kehottaa 
komissiota lisäksi puuttumaan epäreiluun kilpailuun ja verotukseen pk-yritysten ja 
monikansallisten yhtiöiden välillä; korostaa, että on tärkeää jatkaa veropetosten, verovilpin ja 
veronkierron torjumista;

24. palauttaa mieliin, että on tärkeää luoda liiketoiminnalle myönteinen hallinnollinen ja 
sääntelyä koskeva ympäristö ottaen samalla huomioon riittävä kuluttajansuoja, jotta voidaan 
lisätä yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja hankkia varoja rajat ylittävästi; pitää 
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myönteisenä vuotuisen kasvuselvityksen 2019 painotusta, jonka mukaan julkishallinnon 
tehokkuutta hallinnon kaikilla tasoilla olisi parannettava; kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
tarpeettomat esteet yksityisten ja julkisten investointien tieltä paikallis- ja aluetasolla;

25. korostaa, että mahdollisista tulevista häiriötilanteista selviytyminen edellyttää 
edistymistä talous- ja rahaliiton syventämisessä; muistuttaa, että talous- ja rahaliiton 
syventäminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista, tehokasta hallintoa ja demokraattista 
vastuuvelvollisuutta; palauttaa mieleen, että kestävä pankkisektori ja sen tehokas ja 
asianmukainen sääntely ovat tärkeitä rahoitusvakauden turvaamiselle; kehottaa pankkiunionin 
vaiheittaiseen toteutukseen niin, että siihen liitetään uskottava eurooppalainen 
talletussuojajärjestelmä ja pyritään jatkuvasti vähentämään järjestämättömien lainojen 
määrää; ottaa huomioon eurohuippukokouksen euroryhmälle antaman valtuutuksen kehittää 
lähentymistä ja kilpailukykyä koskevaa talousarviovälinettä;

Makrotalouden vakauden ja terveen julkisen talouden varmistaminen

26.  toteaa, että kestävä kasvu edellyttää vastaisuudessakin makrotaloudellista vakautta ja 
tervettä julkista taloutta; 

27. toteaa, että ikääntyneiden kasvava osuus väestöstä johtaa terveydenhuoltoon, 
vanhustenhoitoon ja eläkkeisiin liittyvien menojen kasvuun; toteaa lisäksi, että jos olot 
muuten pysyvät samoina, ikääntyvässä yhteiskunnassa työikäisten osuus suhteessa 
ikääntyneisiin pienenee, mikä merkitsee sitä, että ikääntyneitä henkilöitä kohden on 
vähemmän työikäisiä veronmaksajia; korostaa, että tämä rasittaa valtavasti niiden 
jäsenvaltioiden julkista taloutta, jotka eivät ole toteuttaneet tarvittavia uudistuksia, ja 
vaarantaa niiden talouden kestävyyden; 

28. kehottaa jäsenvaltioita, joilla on suuri alijäämä ja julkinen velka, pyrkimään jatkuvasti 
vähentämään niitä; panee merkille eräiden jäsenvaltioiden pyrkimykset vakauttaa julkista 
talouttaan mutta pitää valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet 
mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia uudistuksia; toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, joilla on 
finanssipoliittista liikkumavaraa, on vakautettu taloutta edelleen, mikä on osaltaan edistänyt 
euroalueen nykyistä vaihtotaseen ylijäämää;

29. panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset kannustaa jäsenvaltioita, joilla on 
vaihtotaseen alijäämä tai runsaasti ulkomaanvelkaa, parantamaan kilpailukykyään, ja 
jäsenvaltioita, joilla on korkea vaihtotaseen ylijäämä, edistämään kysyntää lisäämällä 
palkkojen kasvua tuottavuuden kasvua vastaavasti ja vauhdittamaan tuottavuuden kasvua 
investointeja edistämällä;

30. kehottaa jäsenvaltioita muodostamaan asiaankuuluvia finanssipoliittisia puskureita 
nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten; kehottaa panemaan vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöön ja noudattamaan sitä ja sen joustolausekkeita johdonmukaisesti, jotta voidaan 
turvata vastuullinen julkinen talous; muistuttaa finanssipoliittisten sääntöjen johdonmukaisen 
täytäntöönpanon merkityksestä, jotta varmistetaan investointien houkuttelemisen kannalta 
perustavanlaatuisen tärkeä rahoitusmarkkinoiden luottamus;

31. on tyytyväinen Euroopan finanssipoliittisen komitean ehdotukseen budjettisääntöjen 
perinpohjaisesta yksinkertaistamisesta unionin finanssipoliittisen kehyksen parantamiseksi 
nykyisestä; painottaa, että voimassa oleviin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin sisältyvä 



PE630.674v02-00 10/33 RR\1178596FI.docx

FI

jousto antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden luoda hyvä tasapaino maltillisen finanssipolitiikan 
varmistamisen ja tuottavien investointien edistämisen välille; kehottaa komissiota ottamaan 
velkakestävyysanalyyseissaan huomioon kaikki maakohtaiset tekijät;

Kansallinen omistajuus

32. muistuttaa, että maakohtaisten suositusten täytäntöönpanotaso on liian alhainen; 
katsoo, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi painotettava kansallista omistajuutta; 
kehottaa kansallisia ja alueellisia parlamentteja keskustelemaan maaraporteista ja 
maakohtaisista suosituksista ja tekemään yhteistyötä asiaankuuluvien toimijoiden kanssa; 
huomauttaa, että virtaviivaisempi ja kohdennetumpi eurooppalainen ohjausjakso voisi lisätä 
omistajuutta;

°

° °

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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31.1.2019

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
(2018/2119(INI))

Valmistelija: Andrey Kovatchev

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota mukauttamaan eurooppalaisen ohjausjakson prosessia uuteen 
pitkän aikavälin strategiseen kehykseen, joka perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin 
ja jolla tuetaan jäsenvaltioita ympäristön kannalta kestävän ja sosiaalisesti osallistavan 
kasvun saavuttamisessa; muistuttaa, että on tärkeää valvoa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa merkittävä edistyminen sen 
keskeisten periaatteiden toteuttamisessa, erityisesti kun on kyse oikeudesta kaikkien 
saatavilla olevaan kohtuuhintaiseen ja korkealaatuiseen ennalta ehkäisevään 
terveydenhuoltoon;

2. korostaa, että sosiaalipolitiikalla ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla olisi oltava 
täysimääräinen rooli talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa sen taloudellisten 
ulottuvuuksien lisäksi; kehottaa ottamaan huomioon indikaattorit, joilla pyritään 
mittaamaan kestävyyttä ja hyvinvointia;

3. painottaa, että energian ja luonnonvarojen käytön irrottamista talouskasvusta on Pariisin 
ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisesti edelleen jatkettava, jotta EU saavuttaisi 
vuodelle 2030 asettamansa ilmasto- ja energiatavoitteet;
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4. kehottaa komissiota sisällyttämään talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
talouden ilmastoneutraaliuden saavuttamista koskevan tavoitteen; palauttaa mieliin, että 
EU on sitoutunut saamaan aikaiseksi kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt vuoteen 
2050 mennessä sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän kautta kustannustehokkaalla 
tavalla;

5. korostaa, että EU:n talouden irtautuminen hiilestä edistää merkittävästi lisäinvestointeja; 
palauttaa mieliin, että nykyisin noin 2 prosenttia EU:n BKT:stä investoidaan unionin 
energiajärjestelmään ja siihen liittyvään infrastruktuuriin; toteaa, että 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästötalouden saavuttamiseksi taso olisi nostettava 
2,8 prosenttiin, mikä edellyttää perustasoon verrattuna huomattavia lisäinvestointeja;

6. palauttaa mieleen tarpeen saattaa EU:n rahoitussitoumukset vastaamaan Pariisin 
ilmastotavoitteita muun muassa varmistamalla, että investoinnit tukevat tai ovat 
ilmastotavoitteiden mukaisia, lisäämällä ilmastorahoitusta ja valtavirtaistamalla 
rahavirtoja koskeva ilmastoraportointi;

7. korostaa tarvetta sisällyttää osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa ilmasto- ja 
energiatavoitteet, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet energiaunionin ja ilmastotoimien 
hallintoa koskevan asetuksen perusteella1;

8. korostaa, että talouden viherryttäminen ja tehokkaampiin terveydenhuoltojärjestelmiin 
investoiminen lisäävät Euroopan valmiuksia parantaa kansalaistensa hyvinvointia; 
toteaa, että rakenneuudistusten lyhyen aikavälin vaikutukset julkiseen talouteen sekä 
niiden pitkän aikavälin ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset olisi otettava 
huomioon;

9. katsoo, että on tärkeää hyödyntää eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta voidaan nopeuttaa 
siirtymistä kohti resurssi- ja energiatehokasta, kiertoon ja uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa nollanettopäästötaloutta, joka edistää kestävää kehitystä ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista; toteaa jälleen, että EU:n taloudellinen tuki hiili- 
intensiivisille alueille on tärkeää, jotta mahdollistetaan oikeudenmukainen 
energiasiirtymä puhtaisiin teknologioihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin samalla 
kun luodaan kestäviä työpaikkoja;

10. pitää eurooppalaista ohjausjaksoa keskeisenä välineenä, jota ilman EU:n biologista 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja niihin liittyviä sosioekonomisia hyötyjä ei 
saavuteta;

11. suhtautuu myönteisesti ehdotettuun EU:n rahoituksen kohdentamiseen seuraavalla 
ohjelmakaudella jäsenvaltioiden tukemiseen niiden pannessa täytäntöön suosituksia ja 
rakenneuudistuksia, mutta korostaa, että tämä yhteys ei saisi muodostua 
ehdollisuudeksi; kehottaa ottamaan käyttöön pidemmän aikavälin näkökulman 
uudistusten edistymisen seurantaan ja arviointiin;

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä katsotaan, 
että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota työvoiman 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, 
energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).
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mukautumiskykyyn, jotta varmistetaan, että työntekijöillä on asianmukaiset, 
teknologisen kehityksen vauhdissa pysyvät taidot; korostaa tässä yhteydessä, että 
siirtymään on omaksuttava oikeudenmukainen lähestymistapa, jolla varmistetaan 
kaikkien asianosaisten osallisuus ja osallistuminen sekä tuetaan työvoimaa ja 
ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden työpaikkojen luomista;

13. suhtautuu myönteisesti siihen, että terveydenhuollon alalla eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa painopiste siirtyi kustannussäästöistä terveydenhuoltojärjestelmien 
suorituskykyyn, ja toteaa, että terveystulokset ja laadukas ja kaikkien saatavilla oleva 
kohtuuhintainen terveydenhuolto ovat tärkeitä; kehottaa kehittämään yhteisiä 
indikaattoreita ja menetelmiä terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseksi, 
jotta voidaan pienentää terveyseroja; tukee pyrkimyksiä kehittää yhteisiä indikaattoreita 
ja menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
suorituskykyä, mukaan luettuina eriarvoisuus ja aukot terveydenhuollon saatavuudessa;

14. korostaa, että tehokkaat investoinnit terveydenhuoltoon sekä terveysalan tutkimukseen 
ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ovat olennaisen tärkeitä, jotta kansalaisille voidaan 
tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet saada korkealaatuisia terveydenhuoltopalveluja; 
korostaa terveydenhuoltoalan kestävyyden merkitystä;

15. korostaa kansalaisyhteiskunnan kanssa kansallisella tasolla käytävän rakenteellisen ja 
järjestelmällisen vuoropuhelun merkitystä omistajuuden lisäämiseksi; katsoo, että 
komission olisi kuultava laajan sidosryhmäjoukon näkemyksiä ja varmistettava 
maakohtaisten suositusten ja raporttien suurempi julkisuus muun muassa lisäämällä 
korkean poliittisen tason keskusteluja;

16. kehottaa komissiota antamaan eurooppalaiselle ohjausjaksolle alueellisen ulottuvuuden 
sekä analyyttisella että toiminnallisella tasolla; katsoo lisäksi, että rakennepolitiikan 
tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi alue- ja paikallisviranomaisten on 
osallistuttava näiden toimintapolitiikkojen laadintaan ja niitä koskevien päätösten 
tekoon sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin suuntautuvassa yhteisessä 
suunnitteluprosessissa;

17. vaatii kansalaisyhteiskunnan ja ympäristöjärjestöjen jäsentynyttä osallistumista 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja ympäristöministerien suurempaa osallistumista 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan prosessiin neuvoston tasolla;

18. kehottaa lisäämään johdonmukaisuutta muiden EU:n toimintapolitiikkojen kanssa 
esimerkiksi kun on kyse ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen kestämättömästä 
käytöstä;

19. korostaa tarvetta vahvistaa EU:n yhteisiä avustusvalmiuksia esimerkiksi Etelä-Euroopan 
maiden kuivuuden, katastrofaalisten tulvien, metsäpalojen ja maanjäristysten varalta; 
korostaa, että on kannustettava parantamaan unionin katastrofintorjuntatoimien 
etukäteissuunnittelua koskevaa yhteistyötä muun muassa siten, että kartoitetaan 
jäsenvaltioiden voimavarat, laaditaan varautumissuunnitelmia ja parannetaan 
riskinhallinnan suunnittelua.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
(2018/2119(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, että EU:n talouskasvu jatkuu, työllisyys on parantunut ja kriisin 
aiheuttama investointivaje on lähestulkoon kadonnut, vaikka julkiset investoinnit ovat 
EU:ssa edelleen alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä ja joissakin kriisistä eniten 
kärsineissä maissa vaje on huomattava; huomauttaa kuitenkin, että talouden 
haavoittuvuus jatkuu, kestävä kasvu ei ole hyödyttänyt kaikkia tasapuolisesti, 
työttömyysluvut ovat edelleen korkeat useissa jäsenvaltioissa ja taloudelliset, sosiaaliset 
ja alueelliset erot ovat yhä keskeinen huolenaihe; toteaa, että vaikka investoinnit ovat 
kasvaneet, niiden vaikutus tuottavuuteen on ollut riittämätön; katsoo tämän vuoksi, että 
koheesiopolitiikan investoinnit on kohdennettava paremmin ja niillä on täydennettävä 
unionin muita ohjelmia ja julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta voidaan lisätä 
tuottavuutta ja tasoittaa eroja jäsenvaltioiden välillä; toteaa, että vakaus- ja 
kasvusopimuksessa olisi keskityttävä myös sosiaalisiin kysymyksiin ja kestävän kasvun 
saavuttamiseen;

2. korostaa, että EU:n olisi tuettava oletettua elpymistä sellaisilla talouspoliittisilla 
toimenpiteillä, jotka suojaavat julkisia palveluja ja parantavat yleishyödyllisten 
palvelujen laatua ja saatavuutta;

3. palauttaa mieliin, että vuonna 2017 julkisten investointien prosenttiosuus BKT:stä 
EU:ssa (2,7 prosenttia) ja euroalueella (2,6 prosenttia) jäi huomattavasti alle kymmenen 
viime vuoden keskiarvon (3,2 ja 3,0 prosenttia); toteaa, että tästä syystä julkisia 
investointeja on lisättävä merkittävästi, jotta voidaan kompensoida finanssikriisin 
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käynnistämä vuosien ajan jatkunut laskusuuntaus ja vastata kiireelliseen 
investointitarpeeseen infrastruktuurin ja julkisten palvelujen alalla; toteaa, että julkiset 
investoinnit ovat edelleen etusijalla eikä niitä saisi heikentää julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien edistämistä koskevilla toimilla;

4. panee merkille, että Euroopan investointipankin (EIP) mukaan EU:n infrastruktuuri-
investoinnit ovat edelleen 20 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä ja 
34 prosenttia kunnista on ilmoittanut, että investoinnit ovat riittämättömiä niiden 
tarpeisiin nähden, samalla kun EU:n vuosittainen infrastruktuuri-investointitarve on 
ainakin 335 miljardia euroa;

5. huomauttaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa on edistettävä jatkuvasti epätasa-
arvon ja erojen, erityisesti sosiaalisten, taloudellisten ja alueellisten erojen, poistamista 
EU:n eri alueiden väliltä; korostaa, että EIP:n investointien jatkuvaa maantieteellisesti 
epätasaista jakautumista ei voida hyväksyä, ja pitää hyvin huolestuttavana, että vuonna 
2017 puolet jäsenvaltioista sai 80 prosenttia EIP:n investoinneista EU:ssa, kun loput 
14 jäsenvaltiota saivat vain 10 prosenttia;

6. katsoo, että kansalaisten huolenaiheisiin vastataan parhaiten, kun tuetaan 
reaaliansioiden nousua ja pyritään investointien avulla lisäämään laadukkaiden 
työpaikkojen luomista, vahvistamaan kotimaista kysyntää ja varmistamaan 
aikaansaadun varallisuuden oikeudenmukaisempi jakautuminen; katsoo, että EU:n olisi 
edistettävä vakaus- ja kasvusopimuksen joustavuutta jättämällä finanssipoliittista 
liikkumavaraa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa varten;

7. huomauttaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi ensisijaisena asiana edistettävä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja siinä olisi seurattava pilarin 
20 perusperiaatteen toteutumista painottaen erityisesti naisten ja miesten yhdenvertaisen 
kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamista, sosiaalista suojelua, kaikkien 
välttämättömien palvelujen käyttömahdollisuutta, oikeutta samaan palkkaan 
samanarvoisesta työstä ja oikeutta laadukkaisiin ja kohtuuhintaisiin hoitopalveluihin;

8. muistuttaa, että eurooppalaisen ohjausjakson olisi korostettava sitä, että verovilpin ja 
veropetosten torjumista koskevia toimia on tärkeä tehostaa, jotta voidaan hankkia 
julkisia investointeja ja lisäresursseja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoon;

9. toteaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi otettava huomioon tehokkaan 
sosiaalisen suojelun saatavuuden edistäminen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
asiaankuuluvien periaatteiden mukaisesti, että jäsenvaltioita on kannustettava 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla poistetaan työntekijöiden sosiaalisen 
suojelun oikeuksista nauttimisen esteet ja luodaan kattavia sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä, ja että eurooppalaisen ohjausjakson olisi siksi seurattava jäsenvaltioiden 
edistymistä sellaisen lainsäädännön antamisessa ja sellaisten järjestelmien 
kehittämisessä, joilla taataan sosiaalisen suojelun saatavuus kaikille;

10. toteaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa on edelleen tärkeää keskittyä tuottamaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua sekä kehittämään kansallisten politiikkojen ja 
EU-politiikan yhteensovittamista, jotta voidaan luoda EU:hun enemmän laadukkaita 
työpaikkoja ja kaventaa palkka- ja eläke-eroja;
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11. korostaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi keskityttävä kasvattamaan 
tuottavuutta lisäämällä infrastruktuuriin, koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä 
tutkimukseen ja innovointiin tehtäviä investointeja ja että kasvaneen tuottavuuden olisi 
näyttävä palkkojen nousuna;

12. korostaa, että alhainen tulotaso Euroopassa on edelleen haaste, että korkea köyhyysaste 
ja työntekijöiden keskittyminen palkkataulukon alapäähän ovat selkeä merkki 
palkanmuodostusperiaatteista ja että sukupuolten välinen palkkakuilu yhdessä erityisesti 
nuorten epävarmojen työsuhteiden kanssa on edelleen vakava ongelma, joka on 
ratkaistava pikaisesti;

13. kehottaa sisällyttämään eurooppalaiseen ohjausjaksoon köyhyyden poistamisen ja 
tekemään siitä yhden painopisteen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti;

14. korostaa, että väestön ikääntymisen olisi johdettava siihen, että hallitukset investoivat 
vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti enemmän eivätkä vähemmän ikääntyneiden 
suojeluun, että terveydenhuoltoon tehtävien julkisten investointien olisi oltava oikeassa 
suhteessa tarpeeseen, että terveydenhuollon saatavuutta olisi arvioitava säännöllisesti 
ottaen huomioon keskimääräiset yksilön käytettävissä olevat tulot ja vaikutus 
kotitalouksiin ja että on toteutettava toimenpiteitä, joilla edistetään ja seurataan 
investointeja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, joka on olennaisen tärkeä 
ikääntyvässä yhteiskunnassa;

15. katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson olisi edistettävä aktiivisesti sitä, että vastataan 
kestävällä tavalla väestörakenteen haasteisiin (ikääntyminen, väestökato, väestöpaine, 
kykenemättömyys houkutella riittävästi henkilöpääomaa tai säilyttää se), jotka 
vaikuttavat eri tavoin Euroopan eri alueisiin; korostaa erityisesti tarvetta tarjota riittävää 
tukea tietyille alueille, kuten joillekin syrjäisimmille alueille;

16. korostaa, että eurooppalaiseen ohjausjaksoon olisi sisällytettävä perusteellinen analyysi 
siitä, miten teknologinen muutos vaikuttaa työmarkkinoihin keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; huomauttaa, että vaikka teknologinen muutos voi luoda mahdollisuuksia 
uusien tai parempien työpaikkojen ja turvallisempien työolojen luomiseen, se 
yhdistetään nykyään usein työpaikkojen häviämiseen ja epävarmojen työsuhteiden 
syntymiseen;

17. painottaa, että EU:n sosiaalinen ja taloudellinen kehitys riippuu unionin perusarvojen 
kunnioittamisesta;

18. korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson yhtenä painopisteenä on oltava niiden 
väestönosien ja alueiden suojeleminen ja tukeminen, jotka kärsivät globalisaation 
kielteisistä vaikutuksista, kuten tuotannon siirtämisestä muualle ja työpaikkojen 
menetyksistä;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä yksityisten ja julkisten investointien ja kumppanuuksien 
vauhdittamiseksi, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja hyödyntää täysimääräisesti 
koheesiopolitiikan rahastojen tuoma lisäarvo sekä niiden täydentävyys ja 
synergiavaikutukset unionin muiden ohjelmien ja rahoitusvälineiden kanssa;
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20. korostaa, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen kansallisella tasolla on edelleen 
vähäistä, ja katsoo, että sekä komission että jäsenvaltioiden hallitusten olisi tehtävä 
enemmän työmarkkinaosapuolten kuulemisen varmistamiseksi;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan tarkasti ja kattavasti kaikkea 
asuntotarjontaa sekä tutkimaan ja tarkastelemaan alhaisen kysynnän alueiden ja erittäin 
kovan kysynnän asuntomarkkina-alueiden maantieteellistä jakautumista muiden 
tärkeiden kysymysten ohella, jotta voidaan parantaa maaraportteihin ja maakohtaisiin 
suosituksiin sisältyvän asumista koskevan arvioinnin analyyttista perustaa;

22. yhtyy näkemykseen, jonka mukaan investoinnit, innovointi, osaaminen ja 
rakenneuudistukset ovat tärkeässä asemassa, kun pyritään tekemään Euroopasta 
vahvempi ja yhtenäisempi; huomauttaa tässä yhteydessä, että koheesiopolitiikan rooli 
on keskeinen eikä sitä voi korvata muilla välineillä ja että siihen kuuluvat investoinnit 
ovat suurin unionin myöntämä rahoitustuki, jonka määrä yhdessä kansallisen 
yhteisrahoituksen kanssa on 638 miljardia euroa kaudella 2014–2020; katsoo, että 
kyseiset investoinnit tuovat eurooppalaista lisäarvoa edistämällä talouskasvua, 
sosiaalista osallisuutta, innovointia ja ympäristönsuojelua, käsittelemällä uusia 
haasteita, kuten turvallisuutta ja maahanmuuttajien ja kansainvälisen suojelun piiriin 
kuuluvien pakolaisten kotouttamista, sekä edistämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja, yhdessä asianmukaisten, kestävää talouskasvua, osallistavuutta ja 
institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia lisäävien uudistusten kanssa;

23. vaatii arvioimaan, miten tutkimusta ja innovointia koskevat toimintapolitiikat 
vaikuttavat jäsenvaltioiden kehitykseen sekä talouskasvuun ja sosiaaliseen kasvuun;

24. suhtautuu myönteisesti seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin ja 
koheesiopolitiikan ja eurooppalaisen ohjausjakson välisten tiiviimpien yhteyksien 
luomiseen kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi kiinnittäen erityistä 
huomiota syrjäisimpiin, syrjäisiin, vähiten kehittyneisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin; 
pitää kuitenkin valitettavana koheesiopolitiikalle ehdotettujen määrärahojen 
leikkaamista ja vaatii, että rahoitus olisi säilytettävä nykyisellä tasolla; kehottaa 
hyväksymään monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin sekä koheesiopolitiikan 
asetukset ripeästi ja aikataulussa, jotta voidaan välttää mahdolliset viivytykset 
täytäntöönpanossa; suhtautuu myönteisesti vaatimukseen, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti neljännes määrärahoista on kohdennettava 
ilmastotavoitteisiin, sillä ilmastonmuutos on tärkeä pitkän aikavälin kysymys;

25. panee merkille, että vuoden 2019 eurooppalaisessa ohjausjaksossa keskitytään nykyistä 
enemmän investointitarpeisiin, joilla tuetaan ohjelmapäätöksiä kaudelle 2021–2027; 
panee merkille vuoden 2019 maaraportteihin suunnitellun liitteen, jossa kartoitetaan 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja 
koheesiorahaston kannalta merkitykselliset investointitarpeet kaudelle 2021–2027; 
katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota eriarvoisuuden torjumiseen myös 
koheesiopolitiikan määrärahojen avulla panemalla täytäntöön tehokkaita välineitä ja 
kohdentamalla resursseja tähän tarkoitukseen;

26. korostaa, että on tärkeää jatkaa ja lisätä ESR+:sta nuorisotakuuseen, 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin myönnettävää tukea, 
kun otetaan huomioon niiden tehtävä työllisyyttä, talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, 
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oppimista ja ammattikoulutusta koskeviin haasteisiin vastaamisessa;

27. katsoo, että unionin rahastoja, ohjelmia ja välineitä täytyy edelleen yksinkertaistaa ja 
joustavoittaa, jotta strategisten investointihankkeiden rahoitus olisi yksinkertaisempaa ja 
tehokkaampaa ja jotta se jakaantuisi maantieteellisesti tasapuolisemmin; korostaa, että 
kehityksessä jälkeen jääneisiin alueisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota;

28. toteaa, että koheesiopolitiikalla on pyrittävä edistämään yhteisvastuun hengessä koko 
unionin ja sen alueiden sopusointuista ja tasapainoista kehitystä, joka johtaa sen 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistumiseen; toteaa, että 
tavoitteena on kestävän kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
alueiden välisten ja sisäisten erojen sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentäminen;

29. huomauttaa, että seitsemännessä koheesiokertomuksessa tuodaan esiin alueiden suuri 
moninaisuus, jota ilmenee myös nykyisten alueluokkien sisällä ja joka johtuu alueiden 
erityisolosuhteista (muun muassa erittäin syrjäinen sijainti, harva asutus, alhainen 
tulotaso tai heikko kasvu), minkä vuoksi tarvitaan ehdottomasti räätälöityä alueellista 
lähestymistapaa;

30. korostaa, että on otettava huomioon SEUT-sopimuksen 349 artiklan määräykset 
erityistoimenpiteistä, joilla pyritään ottamaan huomioon syrjäisimpien alueiden tilanne, 
jota vaikeuttaa niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista;

31. katsoo, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi tuettava Euroopan alueellista 
yhteistyötä kaikissa sen ulottuvuuksissa (sekä sisäisessä että ulkoisessa rajat ylittävässä, 
kansainvälisessä ja alueiden välisessä yhteistyössä) ja siten varmistettava, että 
toteutetaan toimia taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisvastuun edistämiseksi;

32. muistuttaa makroaluestrategioiden toteuttamisen merkityksestä koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

33. toteaa, että tietyt Euroopan alueet ovat erityisen alttiita brexitin vaikutuksille ja että 
Yhdistyneen kuningaskunnan ero voi vaikuttaa kielteisesti koko koheesiopolitiikkaan; 
korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson yhtenä tavoitteena olisi oltava brexitin 
Euroopan eri alueisiin kohdistuvan kielteisen vaikutuksen minimointi ja että 
eurooppalaisella ohjausjaksolla olisi edistettävä aktiivisesti koheesiopolitiikan 
lujittamista, sillä koheesiopolitiikalla on ollut merkittävä rooli unionin talouden 
elpymisessä, kun se on edistänyt älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
KANTA TARKISTUKSINA

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
(2018/2119(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta: Ernest Urtasun 
(valmistelija)

Position

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle talous- ja 
raha-asioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-
arvo on yksi EU:n perusarvoista; ottaa 
huomioon, että SEUT-sopimuksen 8 ja 10 
artiklassa määrätään sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista koskevasta 
velvoitteesta ja todetaan, että EU:n on 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta, 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
torjumaan syrjintää kaikissa 
politiikoissaan ja toimissaan;
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Tarkistus 2

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että esimerkiksi 
päätöksentekoprosessien sukupuolierojen 
lisäksi EU:ssa on edelleen muita 
merkittäviä ja itsepintaisia sukupuolten 
välisiä eroja, kuten 18,2 prosentin 
työllisyysero, 16,2 prosentin palkkaero ja 
36,5 prosentin eläke-ero; katsoo, että 
näiden erojen poistamiseksi tarvitaan 
pikaisia toimia, sillä ne ovat edelleen yksi 
merkittävimmistä sukupuolten välisen 
tasa-arvon esteistä ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän muoto, jota ei voi 
hyväksyä;

Tarkistus 3

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että on erittäin tärkeää puuttua 
naisten ja miesten väliseen eläke-eroon, 
joka on EU:ssa keskimäärin lähes 40 
prosenttia ja joka johtuu naisten elämän 
aikana kumuloituneesta eriarvoisuudesta 
ja ajanjaksoista, jolloin naiset ovat poissa 
työmarkkinoilta; toteaa, että 
hoitopalveluiden tarjoaminen on tärkeää, 
jotta naisten alhaisempi mukanaolo 
työmarkkinoilla voidaan ratkaista 
tehokkaasti;

Tarkistus 4

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että alirahoitetut julkiset 
palvelut ja sosiaalipalveluiden, kuten 
terveydenhuollon, koulutuksen, asumisen, 
lastenhoidon ja pitkäaikaishoidon, 
leikkaukset vaikuttavat erityisesti naisiin, 
sillä usein naiset täyttävät hoivatyön, 
koulutuksen tai muiden 
perhetukipalveluiden aukot ja tämä 
tapahtuu yleensä korvauksetta, mikä 
pahentaa entisestään tilannetta, jossa 
naiset kantavat kohtuuttoman vastuun 
hoivatyöstä;

Tarkistus 5

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että hoitopalveluiden 
tarjonnan laatu vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden sisällä ja välillä sekä 
yksityisten ja julkisten toimijoiden, 
kaupunki- ja maaseutualueiden ja eri 
ikäryhmien välillä;

Tarkistus 6

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja 
viestintäteknologian alalla ja että he 
työskentelevät yleensä heikkolaatuisissa 
digitaalialan työpaikoissa; ottaa 
huomioon, että digitaaliteknologioiden 
saatavuudessa ja käytössä on sukupuolten 
välisiä eroja; katsoo, että naisten 
suuremmalla osallistumisella 
digitalouteen voisi olla merkittävä 
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vaikutus talouskasvuun;

Tarkistus 7

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

katsoo, että talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla olisi 
edistettävä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja että 
siinä olisi seurattava kaikkien 20 
perusperiaatteen toteutumista, painottaen 
erityisesti naisten ja miesten 
yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamista, oikeutta 
samaan palkkaan samanarvoisesta työstä 
ja oikeutta laadukkaisiin ja 
kohtuuhintaisiin hoitopalveluihin; katsoo, 
että unionin talouden ohjausjärjestelmän 
painopistettä tulisi muuttaa BKT:n 
kasvua koskevasta kapeasta tavoitteesta 
hyvinvointiin ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien korkeiden 
vähimmäisvaatimusten noudattamiseen;

Tarkistus 8

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

pitää jälleen kerran valitettavana, ettei 
Eurooppa 2020 -strategiaan sisälly 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, 
ja kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään strategiaan sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan pilarin ja keskeisen 
tavoitteen;

Tarkistus 9
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Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on edelleen huolissaan siitä, että 
talouspolitiikan eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta puuttuu tasa-
arvonäkökulma ja sukupuoli-
indikaattorit, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan 
sukupuolinäkökulman laajemman 
sisällyttämisen maakohtaisten suositusten, 
lähentymisohjelmien ja kansallisten 
uudistusohjelmien laatimiseen ottamalla 
käyttöön laadullisia tavoitteita ja 
toimenpiteitä, joilla puututaan sitkeisiin 
tasa-arvoeroihin, sekä kehottaa niitä 
soveltamaan järjestelmällisesti 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
periaatteita;

Tarkistus 10

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön 
siitä, että se helpottaisi työllisyyttä ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden ja uudistusten 
vaikutusten seurantaa pitkällä aikavälillä 
pyytämällä jäsenvaltioita käyttämään 
sukupuolen mukaan eriteltyjä 
tilastotietoja ja että se määrittelisi lisää 
sukupuolen mukaan eriteltyjä 
indikaattoreita; pyytää, että 
makrotalouden epätasapainoa koskevaan 
tulostauluun sisällytetään sosiaalisia 
indikaattoreita, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
indikaattorit, joiden on oltava tasa-
arvoisessa asemassa taloudellisten 
indikaattoreiden kanssa;



RR\1178596FI.docx 27/33 PE630.674v02-00

FI

Tarkistus 11

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käyttämään seurannassa aina kun 
mahdollista sukupuolen mukaan eriteltyjä 
tilastotietoja, erityisesti naisten 
työmarkkinoille osallistumisen osalta;

Tarkistus 12

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa jälleen olevansa huolissaan 
laadukkaiden, kohtuuhintaisten ja 
kaikkien saatavilla olevien 
lastenhoitopalveluiden ja ikääntyneille, 
vammaisille ja kroonisesti sairaille 
henkilöille tarkoitettujen 
pitkäaikaishoitopalveluiden puutteesta, 
joka on yksi syy naisten aliedustukseen 
työmarkkinoilla; korostaa, että etenkin 
lähtökohdiltaan muita heikommassa 
asemassa olevia naisia koskettavien 
työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyvien ongelmien 
ratkaisemisen on oltava ensisijaista ja että 
erityiseksi painopisteeksi on otettava 
laadukkaat ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavat kestävät työpaikat ja 
laadukkaat julkiset palvelut, jotka 
takaavat sosiaalisen osallisuuden 
erityisesti koulutuksen, terveydenhuollon, 
lastenhoidon, huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitopalveluiden, julkisen 
liikenteen ja sosiaalipalvelujen aloilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään julkisia 
investointeja hoitopalveluihin ja 
valvomaan niiden laatua, 
kohtuuhintaisuutta ja saatavuutta;
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Tarkistus 13

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

painottaa, että työttömyys, köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat suuria 
huolenaiheita erityisesti naisten 
keskuudessa; toteaa siksi, että 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa on 
edelleen tärkeää keskittyä tuottamaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä kehittämään kansallisten 
toimintatapojen ja EU-politiikan 
yhteensovittamista, jotta EU:hun syntyy 
enemmän laadukkaita työpaikkoja ja jotta 
työllisyyteen, palkkaan ja eläkkeisiin 
liittyviä sukupuolieroja voidaan tasoittaa;

Tarkistus 14

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on huolissaan koko EU:n laajuisesta 
työmarkkinoiden vertikaalisesta ja 
horisontaalisesta eriytymisestä, 
sukupuolten välisistä palkka- ja eläke-
eroista sekä päätöksentekoon osallistuvien 
naisten vähäisestä määrästä; painottaa, 
että naisten työllisyystaso on edelleen 
alhaisempi kuin miesten; korostaa, että 
työllisyysero on erityisen suuri äitien ja 
hoitovastuullisten naisten keskuudessa;

Tarkistus 15

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan naisten osallistumista 
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työelämään viikkotyötuntien määrän, 
sopimustyypin ja naisten taloudellisen 
riippumattomuuden perusteella ja 
torjumaan tältä pohjalta naisten 
köyhyyttä; vaatii vähimmäispalkkojen 
nostamista vähintään toimeentuloon 
riittävälle tasolle, sitovia toimenpiteitä, 
joilla saavutetaan palkkojen läpinäkyvyys, 
ja yrityksissä suoritettavia 
palkkatarkastuksia, jotta kaikilla aloilla ja 
kaikissa ammateissa maksetaan samaa 
palkkaa samasta tai samanarvoisesta 
työstä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
jatkamaan naisten johtokuntapaikkoja 
koskevan direktiivin käsittelyä; kehottaa 
neuvostoa pääsemään nopeasti sopuun 
ehdotuksesta direktiiviksi työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta, mukaan lukien 
yhdenvertaiset ja kohtuuhintaiset 
lastenhoito- ja elinkaarihoitopalvelut 
työssäkäyville vanhemmille ja 
hoitovastuullisille henkilöille, jotta heidän 
olisi helpompi sovittaa yhteen työ- ja 
yksityiselämä;

Tarkistus 16

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

painottaa, että on tärkeää seurata muiden 
lisäindikaattorien ohella myös 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 
olevien NEET-nuorten kokonaisosuutta 
15–24 -vuotiaasta väestöstä, ja korostaa, 
että erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
nuoriin naisiin ja tyttöihin, sillä 
sukupuolten välillä on merkittävä ero 
siinä, kuinka suuri osuus tämän 
ikäryhmän nuorista on työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella;

Tarkistus 17
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Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
ponnistelujaan, jotta voidaan parantaa 
kansalaisten työmarkkinoilla tarvitsemia 
digitaalisia taitoja, ja keskittymään 
erityisesti sukupuolten välisten 
digitaitoerojen kaventamiseen; korostaa 
tarvetta parantaa kiireellisesti naisten 
koulutusta ja työllisyyttä tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla ja helpottaa 
heidän etenemistään johtotehtäviin;

Tarkistus 18

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa laatimaan toimintapolitiikkaa, 
jolla tuetaan naisten yrittäjyyttä, 
edistetään naisten 
liiketoimintamahdollisuuksia ja 
rahoituksen saantia, tarjotaan räätälöityä 
koulutusta ja otetaan käyttöön 
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä;

Tarkistus 19

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota toteuttamaan tähän 
mennessä täytäntöön pantujen 
rakenneuudistusten sukupuolivaikutusten 
arvioinnin ja ehdottaa, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutti olisi tiiviimmin 
mukana eurooppalaisen ohjausjakson 
kaikissa vaiheissa;
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Tarkistus 20

Päätöslauselmaesitys
Uusi johdanto-osan kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa, jälleen kerran, asiasta 
vastaavaa komission jäsentä käymään 
joka vuosi keskustelua vuotuisen 
kasvuselvityksen sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvistä näkökohdista naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
kanssa;
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