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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että EU:n sosiaaliset 
tavoitteet ja sitoumukset ovat yhtä tärkeitä 
kuin sen taloudelliset tavoitteet; korostaa, 
että tarve sijoittaa sosiaaliseen kehitykseen 
ei ole vain keino taata talouskasvu ja 
lähentyminen, vaan sosiaalisen kehityksen 
on oltava myös itse tavoite; pitää 
myönteisenä sitä, että sosiaalisen pilarin 
merkitys ja tarve lujittaa EU:n sosiaalista 
ulottuvuutta sekä puuttua alueiden 
sisäiseen ja niiden väliseen eriarvoisuuteen 
on tunnustettu; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan sosiaalisia 
oikeuksia panemalla Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöön siten, että 
EU:lle rakennetaan todellinen sosiaalinen 
ulottuvuus, myös ottamalla huomioon 
äskettäiset tutkimukset ja parantamalla 
keskeisten työllisyys- ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun poliittista 
näkyvyyttä ja vaikutusta, samalla kun 
toteutetaan kaikki maakohtaiset 
suositukset, mukaan luettuina sellaiset, 
joilla pyritään sosiaalisesti, taloudellisesti 
ja ekologisesti kestävämpään unioniin; 
kehottaa unionia käyttämään Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 20:ä 
periaatetta perusteina arvioitaessa, miten 
maat ovat onnistuneet sisällyttämään 
sitoumuksensa talouspolitiikkaansa, sekä 
vahvistamaan sosiaalisten olojen 
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kuin sen taloudelliset tavoitteet; korostaa, 
että tarve sijoittaa sosiaaliseen kehitykseen 
ei ole vain keino taata talouskasvu ja 
lähentyminen, vaan sosiaalisen kehityksen 
on oltava myös itse tavoite; pitää 
myönteisenä sitä, että sosiaalisen pilarin 
merkitys ja tarve lujittaa EU:n sosiaalista 
ulottuvuutta sekä puuttua alueiden 
sisäiseen ja niiden väliseen eriarvoisuuteen 
on tunnustettu; kehottaa komissiota ja 
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keskeisten työllisyys- ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun poliittista 
näkyvyyttä ja vaikutusta, samalla kun 
toteutetaan kaikki maakohtaiset 
suositukset, mukaan luettuina sellaiset, 
joilla pyritään sosiaalisesti, taloudellisesti 
ja ekologisesti kestävämpään unioniin; 
kehottaa unionia käyttämään Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 20:ä 
periaatetta perusteina arvioitaessa, miten 
maat ovat onnistuneet sisällyttämään 
sitoumuksensa talouspolitiikkaansa, sekä 
vahvistamaan sosiaalisten olojen 
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seurantavalmiuksiaan; korostaa, että 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat olisi 
otettava yhdenvertaisesti huomioon 
taloudellisten näkökohtien kanssa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn puitteissa;

seurantavalmiuksiaan; korostaa, että 
työllisyysindikaattorit olisi otettava 
yhdenvertaisesti huomioon taloudellisten 
näkökohtien kanssa, jolloin niiden avulla 
voitaisiin tehdä syvällisiä analyysejä ja 
korjaavia toimia asianomaisissa 
jäsenvaltioissa;
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. korostaa, että julkisen, solidaarisen 
ja riittävän työ- ja vanhuuseläkkeen 
yleinen saatavuus on taattava kaikille; 
panee merkille jäsenvaltioiden kohtaamat 
haasteet eläkejärjestelmien kestävyyden 
vahvistamisessa mutta korostaa, että on 
tärkeää turvata kyseisten järjestelmien 
yhteisvastuullisuus; katsoo, että paras tapa 
varmistaa kestävät, turvalliset ja riittävät 
eläkkeet naisille ja miehille, on nostaa 
yleistä työllisyysastetta ja lisätä 
laadukkaita työpaikkoja kaikenikäisille, 
parantaa työoloja ja -ehtoja ja sitoutua 
tarvittaviin julkisiin lisämenoihin; katsoo, 
että eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi 
keskityttävä muun muassa tosiasialliseen 
eläköitymisikään ja olisi otettava 
huomioon työmarkkinasuuntaukset, 
syntyvyys, terveys- ja varallisuustilanne, 
työolot ja elatussuhde; katsoo, että näissä 
uudistuksissa on myös otettava huomioon 
miljoonien sellaisten eurooppalaisten 
työntekijöiden, erityisesti naisten, nuorten 
ja itsenäisten ammatinharjoittajien, tilanne, 
jotka joutuvat epävarmoihin, 
epätyypillisiin työsuhteisiin, tahtomattaan 
työttömiksi tai joutuvat tekemään 
lyhennettyä työaikaa;

40. korostaa, että julkisen, solidaarisen 
ja riittävän työ- ja vanhuuseläkkeen olisi 
oltava yleisesti kaikkien saatavilla; panee 
merkille jäsenvaltioiden kohtaamat 
haasteet eläkejärjestelmien kestävyyden 
vahvistamisessa mutta korostaa, että on 
tärkeää turvata kyseisten järjestelmien 
yhteisvastuullisuus; katsoo, että yksi 
parhaista tavoista varmistaa kestävät, 
turvalliset ja riittävät eläkkeet naisille ja 
miehille, on nostaa yleistä työllisyysastetta 
ja lisätä laadukkaita työpaikkoja 
kaikenikäisille, parantaa työoloja ja -ehtoja 
ja täydentää lakisääteisiä eläkkeitä 
ammatillisten, täydentävien ja yksityisten 
järjestelmien avulla; katsoo, että 
eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi 
keskityttävä muun muassa tosiasialliseen 
eläköitymisikään ja olisi otettava 
huomioon työmarkkinasuuntaukset, 
syntyvyys, terveys- ja varallisuustilanne, 
työolot ja elatussuhde; katsoo, että näissä 
uudistuksissa on myös otettava huomioon 
miljoonien sellaisten eurooppalaisten 
työntekijöiden, erityisesti naisten, nuorten 
ja itsenäisten ammatinharjoittajien, tilanne;
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43. katsoo, että koheesiopolitiikka, joka 
on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä 
investointipolitiikoista, on osoittanut 
vaikuttavuutensa sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämisessä ja 
epätasa-arvon vähentämisessä; kannustaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa varten saatavilla olevaa 
rahoitusta täysimääräisesti;

43. katsoo, että koheesiopolitiikka, joka 
on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä 
investointipolitiikoista, on osoittanut 
vaikuttavuutensa sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämisessä ja 
epätasa-arvon vähentämisessä; kannustaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään saatavilla 
olevaa rahoitusta täysimääräisesti; 
suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen 
ohjausjakson ja koheesiopolitiikan 
yhdenmukaistamiseen;

Or. en


