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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 20111 ja 16. tammikuuta 20142 antamansa päätöslauselmat 

asunnottomuutta koskevasta EU:n strategiasta, 

A. toteaa, että talouskriisi ja negatiivinen kasvu ovat jatkuneet jo kuusi vuotta, mutta talous 

on hitaasti elpymässä, ja tämän suuntauksen odotetaan leviävän kaikkiin jäsenvaltioihin 

vuoteen 2015 mennessä; toteaa, että komission ennusteiden mukaan talouden elpyminen 

on yhä haurasta ja että uudistusten on jatkuttava, jotta kansalaisten työllisyys- ja 

sosiaalialan tarpeet saadaan täytettyä ja tuottavuus ja kilpailukyky palautettua; 

huomauttaa komission toteavan, että sosiaalinen tilanne on heikentynyt eri puolilla EU:ta, 

työttömyys on noussut ennennäkemättömiin lukuihin ja eroavuudet alueiden ja 

jäsenvaltioiden välillä ovat lisääntymässä; katsoo, että toimenpiteet tämän työllisyys- ja 

sosiaalisen tilanteen korjaamiseksi edistäisivät kilpailukykyä ja kasvunäkymiä; 

B. ottaa huomioon, että lievästä alenemisesta huolimatta EU:n työttömyys- ja 

nuorisotyöttömyysluvut ovat edelleen hälyttävän korkeat (25,005 miljoonaa työtöntä 

koko EU:ssa kesäkuussa 2014 ja 5,06 miljoonaa työtöntä nuorta koko EU:ssa 

heinäkuussa 2014); toteaa lisäksi, että erot jäsenvaltioiden työttömyys- ja 

nuorisotyöttömyysasteessa (5 prosentin työttömyysaste Itävallassa mutta 27,3 prosentin 

Kreikassa; 9,3 prosentin nuorisotyöttömyys Itävallassa, mutta 53,8 prosentin Espanjassa) 

ovat merkittävä riski paitsi EU:n talouden vakauden myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

kannalta; 

C. ottaa huomioon, että komissio on pannut merkille, että monet jäsenvaltiot ovat jo 

käynnistäneet merkittäviä uudistuksia, joita ovat muun muassa aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan vahvistaminen ja sen tehokkuuden parantaminen sekä 

vastaanottavaisen liiketoimintaympäristön luominen; 

D. toteaa, että komissio on huomauttanut innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen asemasta 

lisäarvon synnyttämisessä ja että erityisesti tietoperustaiset alat kärsivät lisääntyvistä 

ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuusongelmista; 

E. toteaa, että työmarkkinoiden pirstoutuminen on nykyisin yksi merkittävimmistä 

jäsenvaltioiden ja eri alojen välisen eriarvoisuuden aiheuttajista; toteaa, että tästä ovat 

osoituksena erot työllistymismahdollisuuksissa (muun muassa korkeat kynnykset työn 

saamiseksi), työoloissa ja palkoissa, jotka ovat joskus riittämättömät kohtuullisen 

elintason takaamiseksi, sekä matalan ja korkean osaamistason työn välisen polarisaation 

lisääntyminen, mikä voi estää liikkuvuutta työmarkkinoilla; toteaa, että uudistuksia 

tarvitaan yhä, jotta tällainen pirstoutuneisuus saadaan poistettua; 

                                                 
1 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 101. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0043. 
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F. toteaa, että vähimmäispalkan määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

G. toteaa, että EU:n työoloja, syrjintää ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva lainsäädäntö 

suojelee työntekijöitä hyväksikäytöltä ja syrjinnältä ja auttaa esimerkiksi naisten ja 

vammaisten henkilöiden kaltaisten ryhmien integroinnissa työmarkkinoille; toteaa, että 

työtapaturmien ja työstä aiheutuvien terveysongelmien kustannuksiksi on arvioitu 2,6–

3,8 prosenttia BKT:stä ja että arvioiden mukaan yritykset saavat jokaista terveyttä ja 

turvallisuutta koskevien vaatimusten täytäntöönpanoon käytettyä euroa vastaan 2,2 euroa; 

H. toteaa, että talous- ja rahoituskriisi on nostanut esiin julkisen talouden haavoittuvaisuuden 

joissakin jäsenvaltioissa; 

I. ottaa huomioon, että kriisin voittamiseksi jotkin jäsenvaltiot ovat supistaneet rajusti 

julkista talouttaan juuri samaan aikaan, kun sosiaalisen suojelun tarve on lisääntynyt 

työttömyyden kasvun vuoksi; toteaa, että kansallisten sosiaaliturvamäärärahojen 

riittävyyttä on lisäksi koetellut se, että maksut ovat vähentyneet sen jälkeen, kun monet 

ovat jääneet työttömiksi tai palkkoja on alennettu, joten eurooppalainen sosiaalinen malli 

on todella vaarassa; 

J. huomauttaa komission myöntäneen, että säästötoimet, joihin ryhdyttiin kriisin ja useiden 

EU:n jäsenvaltioiden vakavan taloustilanteen vuoksi, ovat vaikuttaneet kielteisesti 

talouskasvuun ja sosiaalisiin asioihin kuten komissio on todennut 2. kesäkuuta 2014 

antamassaan tiedonannossa (COM(2014)0400); "Kriisin ja sen vuoksi toteutettujen 

toimenpiteiden vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen näkyvät myös 

epätasa-arvoisuuden lisääntymisenä. Tiettyjen työttömyyden muotojen rakenteellinen 

luonne, terveydenhuoltopalvelujen ja koulutuksen saatavuuden rajoittaminen ja eräät 

veroetuuksien uudistukset saattavat aiheuttaa suhteetonta rasitusta yhteiskunnan 

haavoittuvampiin osiin."  

K. toteaa, että SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti ”unioni ottaa politiikkansa ja 

toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason 

edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 

torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen 

suojeluun liittyvät vaatimukset”; katsoo, että on tärkeää panna tämä horisontaalinen 

lauseke riittävästi täytäntöön kaikilla politiikanaloilla SEU-sopimuksen 3 artiklan 

tavoitteiden saavuttamiseksi; toteaa, että SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaisesti 

”edistääkseen koko unionin sopusointuista kehitystä unioni kehittää ja harjoittaa 

toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. 

Erityistä huomiota kiinnitetään maaseutuun, teollisuuden muutosprosessissa oleviin 

alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 

alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä 

saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin”; 

L. ottaa huomioon, että ainoastaan 7,5 miljoonaa henkeä eli 3,1 prosenttia unionin 

työvoimasta on tätä nykyä töissä toisessa jäsenvaltiossa ja että nuoret liikkuvat kaikkein 

todennäköisimmin; 

M. toteaa, että kriisin seurauksena pk-yritykset ja mikroyritykset kärsivät äärimmäisen 

suurista rahoituksen saantiin liittyvistä kustannuksista ja vaikeuksista, mikä vaikeuttaa 
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niiden mahdollisuuksia kasvaa ja luoda työpaikkoja; toteaa, että komission ja 

jäsenvaltioiden on näin ollen tuettava pk-yritysten kehitystä, jotta voidaan edistää 

älykästä, kestävää ja osallistavaa talouskasvua ja laadukkaita työpaikkoja EU:ssa 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti; 

1. pitää myönteisenä, että vuoden 2014 maakohtaisten suositusten painopiste on siirtynyt 

pelkästä julkisen talouden vakauttamisesta siihen, että lujitetaan kestävän kasvun ja 

työllisyyden edellytyksiä; muistuttaa, että nykyisessä vakaus- ja kasvusopimuksessa on 

vielä liikkumavaraa, jonka tarkoituksena on helpottaa talouskasvua EU:ssa, ja että 

jäsenvaltioiden erilaiset talous- ja sosiaaliset tilanteet on otettava huomioon; 

2. suhtautuu myönteisesti komission toteamukseen siitä, että julkisen talouden 

vakauttamisen on jatkuttava kasvulle suotuisalla ja eriytetyllä tavalla, jonka ansiosta 

jäsenvaltiot voivat kasvuun ja työpaikkojen luomiseen investoimisen lisäksi torjua suurta 

velkaantumista, työttömyyttä ja väestön ikääntymisen aiheuttamia haasteita; 

3. korostaa vihreän talouden tarjoamia työllistämismahdollisuuksia, koska siinä voitaisiin 

komission arvioiden mukaan luoda vuoteen 2020 mennessä viisi miljoonaa työpaikkaa 

pelkästään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla, jos toteutetaan 

kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 

investointien riittävän tason näillä aloilla ja ennakoimaan työntekijöiden tulevia 

osaamistarpeita; kehottaa komissiota sisällyttämään vihreän talouden 

työllistämismahdollisuuksien hyödyntämisen yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi vuoden 

2015 vuotuiseen kasvuselvitykseen; 

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio ottaa huomioon kansallisista 

uudistusohjelmista ilmi käyvät jäsenvaltioiden väliset erot, mutta kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota alueisiin, jotka kärsivät pysyvistä luontoon 

tai väestörakenteeseen liittyvistä haitoista, erityisesti varoja osoitettaessa; 

5. muistuttaa komission todenneen, että "korkea työttömyysaste ja sosiaalinen ahdinko 

murentavat Euroopan inhimillistä ja sosiaalista pääomaa, mikä vaatii määrätietoisia 

toimia pidemmällä aikavälillä" (COM(2014)0400); kehottaa uutta komissiota ottamaan 

sosiaaliset ja työllisyyttä koskevat sitoumukset täysimääräisesti huomioon talousarviossa 

ja saattamaan ne sosiaalisia investointeja koskevan paketin tavoitteiden mukaisiksi; 

6. korostaa, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikkoja ei pitäisi tarkastella ainoastaan 

kustannusnäkökulmasta, vaan huomioon olisi otettava myös työmarkkinoiden 

rakenneuudistukset ja pitkän aikavälin hyödyt, jotta voidaan pitää yllä yhteiskuntaa ja 

kansalaisia varten tehtäviä investointeja ja saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 

sekä suojella jäsenvaltioiden ja koko EU:n tulevaisuutta ja vakautta; 

7. korostaa, että vaikka palkat ovat tärkeä muuttuja euroalueen makrotaloudellisen 

epätasapainon korjaamisessa, ne eivät ole ainoastaan talouden säätelyn työkalu vaan 

ennen kaikkea tuloja, joita työntekijät tarvitsevat elääkseen; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että palkkoja koskevat suositukset eivät lisää työssäkäyvien köyhyyttä tai 

palkkoihin liittyvää eriarvoisuutta jäsenvaltioissa tai aiheuta vahinkoa matalatuloisille 

ryhmille; 
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8. on erittäin huolestunut siitä, että EU on kaukana Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä 

koskevien ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisesta ja että erityisesti köyhyyden 

vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamisesta ollaan jäljessä, kun otetaan huomioon, 

että köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentymisen sijasta kasvanut 

10 miljoonalla vuosien 2010 ja 2012 välisenä aikana; kehottaa uutta komissiota 

omaksumaan johdonmukaisen lähestymistavan ja pyytämään jäsenvaltioita raportoimaan 

välittömästi kansallisesta edistymisestä Eurooppa 2020 -strategian suhteen; kehottaa 

jäsenvaltioita laatimaan kansallisissa uudistusohjelmissaan hyvin määritellyt kansalliset 

strategiat, joiden avulla ne voivat edistyä Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa 

erityisesti köyhyyden vähentämisen osalta; 

9. pyytää koordinoimaan etukäteen eurooppalaisen ohjausjakson ja erityisesti vuotuisen 

kasvuselvityksen ja maakohtaisten suositusten osana suositeltavia vero-, talous- ja 

sosiaalipolitiikkoja; 

10. panee merkille komission tekemän työn talous- ja rahaliiton ”sosiaalisen pilarin” osalta 

osana prosessia, jossa integroidaan sosiaalinen ulottuvuus talouden ohjausmekanismien 

nykyiseen rakenteeseen; kehottaa jatkamaan tätä kunnianhimoisemmalla tavalla, jotta 

voidaan vähentää työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä torjua 

sosiaalinen polkumyynti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 

eurooppalaisen ohjausjaksoprosessin aikana toteutetut taloutta koskevat toimenpiteet 

Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisiin tavoitteisiin ja perussopimuksissa säädettyihin 

sosiaalisiin periaatteisiin; 

11. on tyytyväinen siihen, että komissio käytti tämänvuotisissa maakohtaisissa suosituksissa, 

erityisesti viittauksissa työttömyys- ja nuorisotyöttömyysasteisiin ja työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuuksiin, uutta työllisyys- ja sosiaali-

indikaattoreiden tulostaulua; toteaa, että nämä indikaattorit ovat puhtaasti analyyttisiä; 

pyytää sisällyttämään tulostauluun täydentäviä indikaattoreita, kuten työn laadun, 

lapsiköyhyyden, terveydenhuollon saatavuuden ja asunnottomuuden indeksin; kehottaa 

antamaan näiden indikaattoreiden tosiasiallisesti vaikuttaa koko eurooppalaiseen 

ohjausjaksoprosessiin; 

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa parantamaan edelleen indikaattoreita, joilla valvotaan 

Eurooppa 2020 -strategian sosiaalista sekä ympäristö- ja innovaatioulottuvuutta osana 

eurooppalaista ohjausjaksoa; kehottaa komissiota jatkamaan keskustelua työllisyys- ja 

sosiaali-indikaattoreiden määrästä ja kehittämisestä, kun otetaan huomioon, että EU:n 

taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat saman kolikon kaksi puolta, ja että niillä 

molemmilla on keskeinen rooli EU:n kehityksessä; 

13. toistaa kehotuksensa järjestää tarvittaessa euroryhmän työllisyys- ja sosiaaliministerien 

kokous ennen euroalueen huippukokouksia, jotta varmistetaan, että sosiaalialaa ja 

työllisyyttä koskevat huolenaiheet otetaan paremmin huomioon euroalueen viranomaisten 

keskusteluissa ja päätöksissä, ja jotta nämä asiat tuodaan keskusteluun euroalueen 

valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksissa; uskoo myös työllisyys-, sosiaalipolitiikka-

, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston sekä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 

yhteisten kokousten merkitykseen yhtenäisen kannan aikaan saamiseksi tarvittaessa; 



 

AD\1034488FI.doc 7/16 PE537.203v02-00 

 FI 

14. pitää myönteisenä, että komissio myöntää, että julkisen talouden vakauttamista koskevilla 

toimilla, joihin ryhdyttiin joidenkin jäsenvaltioiden kestävyyden takaamisen lisäksi myös 

koko EU:n talouden kestävyyden takaamiseksi, on ollut ankarat ja kauaskantoiset 

vaikutukset työllisyyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen EU:ssa; kehottaa tehostamaan 

toimia perussopimuksissa ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettujen työllisyyttä 

koskevien ja sosiaalisten velvoitteiden täyttämiseksi; kehottaa EU:n perusoikeusvirastoa 

arvioimaan perusteellisesti näiden toimien vaikutusta perusoikeuksiin ja antamaan 

suosituksia, jos peruskirjan määräyksiä rikotaan; 

Työllisyys 

15. suhtautuu myönteisesti puheenjohtajavaltio Italian aikeisiin, sellaisena kuin ne on esitetty 

30. elokuuta 2014 järjestetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmissä, 

järjestää valtion- tai hallitusten päämiesten kokous työllisyydestä ja erityisesti 

nuorisotyöllisyydestä; 

16. pitää myönteisenä edellä mainittua työttömyysasteiden pienenemistä joissakin 

jäsenvaltioissa; muistuttaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan 

nimenomaan, että luku, jota on seurattava, on työllisyysaste, ja pitää valitettavana, että 

nykyiset työllisyysastetta kuvaavat indikaattorit eivät kuvasta kaikkien EU:n 

työmarkkinoiden todellisuutta; 

17. panee merkille, että komissio kiinnittää huomiota rakenneuudistusten tarpeeseen kasvun 

ja työpaikkojen puite-edellytysten parantamiseksi erityisesti korkean työttömyyden 

aikoina ja että monia eri mahdollisuuksia voidaan avata sekä kansallisella että EU:n 

tasolla saattamalla sisämarkkinat valmiiksi; 

18. kehottaa uutta komissiota tekemään työllisyyden elpymisestä ehdottoman ensisijaisen 

tavoitteen siten, että se laatii kasvua ja laadukkaiden työpaikkojen luomista koskevan 

kunnianhimoisen ja kokonaisvaltaisen strategian ja ottaa tähän työhön mukaan kaikki 

uudet komission jäsenet; katsoo, että tässä tarkoituksessa työllisyys- ja sosiaaliasioista 

vastaavan komission jäsenen olisi laadittava suunnitelma, joka käsittää kaikki 

toimintalohkot ja johon sisällytetään konkreettisia toimia laadukkaan työllisyyden 

lisäämiseksi;  

19. katsoo, että EU:n kilpailukykyä ei voida palauttaa pelkästään kustannuksia leikkaamalla 

vaan sen ohella on lisättävä tutkimukseen ja kehittämiseen, koulutukseen, osaamiseen ja 

resurssitehokkuuden kasvattamiseen tehtäviä investointeja; pyytää joustavoittamaan 

työmarkkinoita ja lisäämään niiden dynaamisuutta, jotta ne pystyvät sopeutumaan 

taloustilanteen häiriöihin ilman joukkoirtisanomisia ja kohtuuttomia palkkamukautuksia; 

muistuttaa, että monien työntekijöiden ostovoima on heikentynyt merkittävästi EU:ssa, 

kotitalouksien tulot ovat laskeneet ja kotimainen kysyntä lamaantunut; huomauttaa, että 

taloutemme välttämättömän kilpailukyvyn palauttamiseksi EU:n on harkittava myös 

strategioita, joissa keskitytään muihin tuotantokustannuksiin, hintakehitykseen ja 

voittomarginaaleihin sekä monialaisiin toimiin, joilla edistetään innovointia, tuottavuutta 

ja huippuosaamista; 

20. on huolestunut jatkuvasti lisääntyvästä vaurauteen ja tuloihin liittyvästä eriarvoisuudesta, 

joka heikentää ostovoimaa ja kotimaista kysyntää sekä reaalitalouteen tehtäviä 
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investointeja; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään kansallisiin uudistusohjelmiinsa 

toimenpiteitä tämän eriarvoisuuden vähentämiseksi, jotta voidaan lisätä kasvua, 

työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta; 

21. korostaa, että verotaakkaa on siirrettävä työstä muihin kestäviin verotusmuotoihin, jotta 

voidaan edistää kasvua ja työpaikkojen luomista; 

22. suhtautuu myönteisesti komission maakohtaisiin suosituksiin ympäristöverotuksen alalla 

ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön nämä suositukset samalla kun ne 

varmistavat, että siitä hyötyvät erityisesti matalapalkkaiset henkilöt; korostaa, että 

siirtymisellä työn verottamisesta ympäristöverotukseen sekä ympäristölle haitallisten 

tukien vaiheittaisella poistamisella on talousarvioon, työllisyyteen, sosiaalisiin asioihin ja 

ympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia; kehottaa komissiota asettamaan 

ympäristöverotuksen painopistealueeksi tulevassa vuotuisessa kasvuselvityksessä; 

23. on huolestunut siitä, että euroalueen taloudellinen pirstoutuminen vaarantaa joissakin 

tapauksissa pk-yritysten kasvun ja kestävyyden; vaatii palauttamaan talouden 

luotonantovalmiudet, joiden avulla pk-yritykset voivat investoida ja luoda työpaikkoja, 

sekä helpottamaan yrittäjäksi alkamista pk-yrityksissä ja pk-yritysten osallistumista 

COSME- ja Horisontti 2020 -ohjelmien kaltaisiin ohjelmiin; 

24. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan tarpeettomia hallinnollisia rasitteita ja byrokratiaa 

itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, mikroyrityksiltä ja pk-yrityksiltä sekä helpottamaan 

yritysten perustamisedellytyksiä; 

25. pyytää komissiota pikaisesti antamaan SEUT-sopimuksen 9 artiklan pohjalta 

konkreettisen muodon luvatulle 300 miljardin euron investointisuunnitelmalle ja kehottaa 

arvioimaan, onko tämä summa riittävä palauttamaan EU:n täydet mahdollisuudet 

kasvuun, kilpailukykyyn ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseen; 

26. pitää myönteisenä, että komissio kehottaa koko EU:n maakohtaisia suosituksia 

käsittelevässä yleistiedonannossaan investoimaan enemmän T&K-toimintaan, 

innovointiin, koulutukseen, osaamiseen ja aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan sekä 

energiaan, liikenteeseen ja digitaalitalouteen; 

27. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan EU:n teollisuutta harjoittamalla entistä 

joustavampaa kilpailupolitiikkaa kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi sekä 

laatimalla ekologisen ja digitaalisen siirtymäsuunnitelman; pyytää uudelleen komissiota 

laatimaan työmarkkinaosapuolia kuultuaan ehdotuksen säädökseksi työntekijöille 

tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja 

hallitsemisesta, jotta voidaan varmistaa EU:n teollisuuden taloudellinen ja sosiaalisesti 

vastuullinen sopeutuminen muutoksiin siten, että työntekijöiden oikeudet turvataan 

asettamatta yrityksille, ja varsinkaan pk-yrityksille, kohtuutonta sääntelytaakkaa;  

28. on huolestunut siitä, että monissa jäsenvaltioissa ja monilla aloilla on työpaikkojen 

katoamisen lisäksi havaittavissa työpaikkojen laadun rapautuminen, 

työllistymiskynnysten kohoaminen ja työelämän normien heikkeneminen; korostaa, että 

komission ja jäsenvaltioiden on toimittava kohdennetusti työpaikkojen laadun 

parantamiseksi, jotta työntekijöiden osaaminen ja työmarkkinoiden tarpeet voidaan 
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sovittaa yhteen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan kohdennetusti siten, että 

pyritään ratkaisemaan lisäongelmat, joita osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa 

oleminen muuten kuin omasta tahdosta, epävarmat työsuhteet (kuten 

nollatuntisopimukset), näennäinen itsenäisenä yrittäjänä toimiminen ja pimeän työn 

lisääntyminen aiheuttavat; suhtautuu siksi myönteisesti komission aloitteeseen pimeää 

työtä koskevasta eurooppalaisesta foorumista; pyytää jälleen jäsenvaltioita varmistamaan, 

että epävarmojen, määräaikaisten tai osa-aikaisten työsopimusten nojalla tai itsenäisenä 

ammatinharjoittajana toimivilla henkilöillä on tietyt keskeiset oikeudet ja riittävä 

sosiaaliturva; 

29. kehottaa komissiota varmistamaan, että sen poliittisen ohjauksen mukaisten 

työmarkkinauudistusten tarkoituksena on muun muassa vähentää segmentoitumista, 

edistää siirtymistä työpaikasta toiseen, lisätä haavoittuvien ryhmien osallistumista 

työmarkkinoille, vähentää työssäkäyvien köyhyyttä, edistää sukupuolten tasa-arvoa, 

vahvistaa epätyypillisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden oikeuksia ja tarjota 

itsenäisille ammatinharjoittajille lisää sosiaaliturvaa; 

30. huomauttaa, että EU:n työllisyys- ja sosiaalista tilannetta käsitelleessä vuoden 2013 

vuosikertomuksessaan komissio korosti sosiaalisen suojelun menojen merkitystä turvana 

sosiaalisia riskejä vastaan; muistuttaa näiden automaattisten vakauttajien merkityksestä 

torjuttaessa epäsymmetrisiä häiriöitä, pyrittäessä välttämään kansallisten 

hyvinvointivaltioiden liiallista heikentämistä ja vahvistettaessa siten koko talous- ja 

rahaliiton kestävyyttä; kehottaa komissiota korostamaan maakohtaisissa suosituksissaan 

vahvojen automaattisten vakauttajien säilyttämisen merkitystä jäsenvaltioissa, kun 

otetaan huomioon niiden huomattava rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

ylläpitämisessä sekä kotimaisen kysynnän ja talouskasvun voimistamisessa; kehottaa 

uudelleen komissiota laatimaan vihreän kirjan automaattisista vakauttajista euroalueella;  

31. panee merkille Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion Italian ohjelmassaan 

määrittelemän aikomuksen käynnistää keskustelu automaattisista vakauttajista EU:n 

tasolla ja kiinnittää siinä erityistä huomiota mahdolliseen työttömyystukijärjestelmän 

perustamiseen euroalueelle; 

32. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen ja osallistavan työmarkkinapolitiikan merkitystä 

strategisena työkaluna työllisyyden edistämiseksi; on erittäin huolestunut siitä, että useat 

jäsenvaltiot ovat vähentäneet aktiivisen ja osallistavan työmarkkinapolitiikan rahoitusta 

työttömyyden kasvusta huolimatta; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tiiviissä yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisten työmarkkinatoimien kattavuutta ja tehokkuutta; 

33. suhtautuu myönteisesti 15. toukokuuta 2014 annettuun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätökseen N:o 573/2014/EU julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta 

yhteistyöstä; panee merkille tammikuussa 2014 annetun ehdotuksen asetukseksi 

Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalista (EURES); pyytää parlamenttia ja 

neuvostoa käsittelemään uudistusta pikaisesti, jotta EURES-portaalista voi tulla tehokas 

väline EU:n sisäisen työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi asetuksen (EU) N:o 1296/2013 

säännösten mukaisesti ja monimuotoisuuden edistämiseksi; muistuttaa, että liikkuvuuden 

on oltava vapaaehtoista eikä se saa rajoittaa pyrkimyksiä luoda laadukkaita työ- ja 

harjoittelupaikkoja lähietäisyydellä; korostaa, että luotettavat ammatilliset tiedot muissa 
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jäsenvaltioissa työskentelystä ja vallitsevista elinolosuhteista ovat ennakkoedellytys 

Euroopan talousalueen hyvälle toiminnalle; 

34. toteaa, että yhä useammat työntekijät ja erityisesti nuoret lähtevät kotimaastaan muihin 

jäsenvaltioihin etsimään työtä; kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 

edistämään EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta, jotta voidaan varmistaa vapaa 

liikkuvuus ja samalla taata yhdenvertaisen kohtelun periaate sekä turvata palkat ja 

sosiaaliturvan taso; kehottaa jokaista jäsenvaltiota luomaan sosiaaliset ja työolosuhteet, 

jotka ovat sopusoinnussa Eurooppa 2020 -strategian kanssa;  

35. on huolestunut siitä, että luonnontieteisiin, teknologiaan, insinööritieteisiin ja 

matematiikkaan (STEM-tieteisiin) liittyvän osaamisen tarjonta ei kohtaa tällaista 

osaamista koskevan yritysten kysynnän kanssa tulevina vuosina, mikä vähentää EU:n 

työvoiman mukautumiseen ja kehittymiseen liittyviä valmiuksia; kehottaa jäsenvaltioita 

investoimaan koulutusjärjestelmien ja myös elinikäisen oppimisen nykyaikaistamiseen ja 

erityisesti työssäoppimista sisältäviin koulutusjärjestelyihin sekä helpottamaan siirtymistä 

kouluista työelämään; 

36. katsoo, että nuorten johtajuus-, esimies- ja yrittäjyystaitoja on parannettava, jotta uudet 

yritykset ja uusyritykset voivat hyötyä uusista markkinoista ja hyödyntää koko 

kasvupotentiaalinsa, niin että nuoret voivat ryhtyä työnantajiksi eivätkä ainoastaan 

työntekijöiksi; 

37. toteaa, että pankkilainat ovat edelleen yleisin rahoituslähde EU:ssa; katsoo kuitenkin, että 

todellista hyötyä saadaan innovatiivisista ja muiden kuin pankkien välityksellä 

toteutetuista uusista rahoitusmuodoista, joita ovat joukkorahoitus, pk-yritysten 

bisnesenkelit, yksityishenkilöiden väliset lainajärjestelmät, mikroluotot, helposti 

saatavilla olevia mikroluottoja tarjoavat tahot ja muut välineet, joiden avulla voidaan 

tehdä tärkeitä investointeja, jotta aloittelevat yritykset voivat kasvaa ja luoda työpaikkoja; 

38. pitää myönteisenä, että nuorisotyöttömyys on vähentynyt, mutta huomauttaa sen olevan 

vielä hälyttävällä tasolla: 22 prosenttia koko EU:ssa ja 23,1 prosenttia euroalueella; 

korostaa jäsenvaltioiden välisiä huolestuttavia eroja (7,8 prosenttia Saksassa ja Kreikassa 

56,3 prosenttia huhtikuussa 2014); korostaa, että työhön liittyvä epävarmuus ja 

alityöllisyys ovat myös lisääntyneet, ja muistuttaa, että silloinkin kun nuoret löytävät 

työpaikan, monet heistä – keskimäärin 43 prosenttia nuorista ja 13 prosenttia aikuisista 

työntekijöistä – päätyvät epävarmoihin tai muuten kuin heidän omasta tahdostaan osa-

aikaisiin työsuhteisiin; on huolestunut myös siitä, että työttömien ja asunnottomien 

nuorten määrä on kasvussa monissa eri jäsenvaltioissa;  

39. pitää myönteisenä, että nuorisotakuu mainitaan useimmissa maakohtaisissa suosituksissa; 

kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti vuoden 2014 maakohtaisissa suosituksissa 

määriteltyjä haasteita, jotka koskevat työtarjonnan laatua, puutetta aktiivisista toimista 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten saavuttamiseksi, 

työvoimaviranomaisten hallinnollisia valmiuksia ja kaikkien asianomaisten 

kumppaneiden tosiasiallisen sitoutumisen puutetta, ja määrittämään parhaita käytäntöjä, 

jotka voisivat toimia mittapuuna ohjelmien parantamisessa; kehottaa lisäämään 

avoimuutta täytäntöönpanon seurannassa ja pyrkimään kunnianhimoisemmin 

selvittämään tilannetta niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole edistyneet tässä 
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asiassa, ja käyttämään etupainotteista toteutusta paremmin; korostaa tässä yhteydessä, 

että nuorisotyöllisyysaloitetta olisi pidettävä kannustimena kaikille jäsenvaltioille käyttää 

Euroopan sosiaalirahastoa laajempien nuorille suunnattujen, erityisesti köyhyyttä ja 

sosiaalista osallisuutta koskevien, hankkeiden rahoittamiseen;  

40. kehottaa komissiota ehdottamaan eurooppalaista kehystä, jossa otetaan käyttöön 

nuorisotakuiden täytäntöönpanoa koskevia vähimmäisvaatimuksia, mukaan luettuina 

laadukkaat harjoittelu- ja työpaikat, kohtuullinen palkka nuorille, työnvälityspalvelujen 

saatavuus ja mahdollisuus käyttää työhön liittyviä oikeuksia, ja jonka piiriin kuuluvat 25–

30-vuotiaat nuoret; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään käytettävissä olevat määrärahat 

tehokkaasti ja panemaan nuorisotakuut viipymättä täytäntöön; pyytää komissiota ja 

jäsenvaltioita tekemään nuorisotakuusta ensisijaisen tavoitteen, kun otetaan huomioon, 

että budjettimäärärahat on keskitetty erityisesti kahdelle ensimmäiselle vuodelle; kehottaa 

korottamaan käytettävissä olevia määrärahoja monivuotisen rahoituskehyksen luvatun 

väliarvioinnin yhteydessä pitäen mielessä, että Kansainvälisen työjärjestön arvion 

mukaan euroalueen nuorisotyöttömyysongelman ratkaisemiseen tarvitaan 21 miljardia 

euroa; pitää tätä korotusta tarpeellisena investointina, kun otetaan huomioon 

nuorisotyöttömyydestä aiheutuvat valtavat 153 miljardin euron vuotuiset taloudelliset 

tappiot, jotka vastaavat 1,2:ta prosenttia EU:n BKT:stä (Eurofound, 2012)1; 

41. korostaa sen merkitystä, että painotetaan käytännön taitoja ja työssäoppimista sisältävää 

koulutusta, minkä avulla edistetään nuorten työllistettävyyttä; 

42. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yritysten ja koulutusalan välistä yhteistyötä kaikilla 

tasoilla; 

43. panee merkille maaliskuussa 2014 harjoittelun laatupuitteista annetun neuvoston 

suosituksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä nuorten työntekijöiden syrjintää ja 

hyväksikäyttöä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osana eurooppalaista ohjausjaksoa 

sisällyttämään nämä suositukset kansallisiin uudistusohjelmiin ja maakohtaisiin 

suosituksiin; 

44. panee huolestuneena merkille, että naisten työttömyysaste (11,7 prosenttia euroalueella ja 

10,4 prosenttia koko EU:ssa) on korkeampi kuin kokonaistyöttömyysaste (11,5 prosenttia 

euroalueella ja 10,2 prosenttia koko EU:ssa); pyytää sen vuoksi laatimaan laadukkaiden 

työpaikkojen luomista koskevia suunnitelmia, joihin sisältyy naisiin kohdennettuja 

toimenpiteitä; kehottaa valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman suosituksissa ja 

huomauttaa, että sukupuolten tasa-arvon ja naisten työmarkkinoille osallistumisen 

lisäämistä ei saa vaarantaa muilla suosituksilla; pyytää antamaan erityisiä suosituksia 

sukupuolten palkka- ja eläke-eron pienentämiseksi, sillä se jarruttaa taloutta ja 

kilpailukykyä ja on myös osoitus yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta;  

45. pitää myönteisinä suosituksia, joissa on käsitelty naisten vähäistä osallistumista 

työelämään; kehottaa komissiota sisällyttämään seuraavaan vuotuiseen kasvuselvitykseen 

työllisyyslukuja pitemmälle ulottuvan laajemman sukupuolten tasa-arvonäkökulman; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan työmarkkinoiden eriytymiseen ja 

                                                 
1 Eurofound (2012), "NEETs: young people not in employment, education or training: characteristics, costs and 

policy responses in Europe", Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. 
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hoitovastuiden epätasaiseen jakautumiseen; vaatii kohtuuhintaisia ja laadukkaita julkisia 

lasten ja huollettavien henkilöiden hoitopalveluja, joiden avulla heitä hoitavat henkilöt, 

erityisesti naiset, voivat palata työelämään ja jotka auttavat työ- ja yksityiselämän 

yhteensovittamisessa; 

46. kehottaa jäsenvaltiota kiinnittämään erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien 

ryhmien suureen työttömyyteen ja asettamaan etusijalle työmarkkinoille pääsyn ja 

sijoittumisen sekä sisällyttämään työmarkkinoille pääsyä ja sinne sijoittumista koskevat 

toimet kaikkeen unionin politiikkaan, koska työpaikka on avain onnistuneeseen 

integroitumiseen; 

47. on erittäin huolestunut siitä, että pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys ovat 

yleistyneet ja että työmarkkinoille palaaminen on näissä ryhmissä entistä vaikeampaa; 

pyytää jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa näiden 

työntekijöiden auttamiseksi palaamaan onnistuneesti työmarkkinoille; 

48. panee huolestuneena merkille, että usein yli 40-vuotiaat eivät enää saa työhönsä liittyvää 

asianmukaista koulutusta ja jatkokoulutusta; pyytää siksi työnantajia, 

työmarkkinaosapuolia ja jäsenvaltioiden hallituksia toteuttamaan työmarkkinoilla 

todellisen elinikäisen oppimisen käsitteitä ja arviointeja, jotta voidaan saavuttaa 

mahdollisimman nopeasti merkittäviä parannuksia vanhempien työntekijöiden 

pätevyydessä; 

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen 

49. pitää myönteisinä niitä maakohtaisia suosituksia, joilla pyritään parantamaan 

vähimmäistulojärjestelmien, turvaverkkojen ja sosiaaliturvan riittävyyttä ja kattavuutta, 

samoin kuin suosituksia, jotka liittyvät työmarkkinoille osallistumista edistäviin toimiin; 

katsoo kuitenkin, että komission vuosiksi 2014 ja 2015 odottama epätasainen ja hauras 

kasvu ei yksin riitä korjaamaan kriisin ja sen seurausten vaikutuksia köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamiseen; vaatii jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti suosituksia, toimimaan niiden 

mukaisesti ja ehdottamaan kansallisissa uudistusohjelmissaan erityisiä kohdennettuja 

toimenpiteitä köyhyyden ja erityisesti asunnottomuuden ja lapsiköyhyyden torjumiseksi; 

50. pyytää komissiota yhdistämään eurooppalaisen ohjausjakson läheisemmin Eurooppa 

2020 -strategian sosiaalisiin tavoitteisiin; katsoo, että kansallisissa uudistusohjelmissa 

olisi raportoitava edistymisestä kansallisten köyhyystavoitteiden saavuttamisessa ja 

osoitettava niiden osuus Eurooppa 2020 -strategian perusteella sovitun yhteisen 

köyhyystavoitteen saavuttamisesta; pyytää komissiota antamaan maakohtaiset suositukset 

köyhyyden torjumisesta tulevaisuudessa kaikissa jäsenvaltioissa; pyytää jäsenvaltioita 

ryhtymään erityisiin sosiaalista osallisuutta ja syrjinnän torjuntaa koskeviin 

toimenpiteisiin köyhyyden vähentämiseksi suurimmassa sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa olevien ryhmien osalta; pyytää jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kattavan 

aktiivista osallistumista koskevan strategian takaamalla vähimmäistulon ja 

sosiaaliturvajärjestelmän omien kansallisten käytäntöjensä mukaisesti, mukaan lukien 

työehtosopimusten tai kansallisen lainsäädännön säännökset;  
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51. pyytää jäsenvaltioita ottamaan huomioon jäsenvaltioissa toteutettavista romanien 

integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä 9. ja 10. joulukuuta 2013 annetun 

neuvoston suosituksen ja panemaan täytäntöön pitkäkestoiset, kohdennetut ja yhdennetyt 

toimenpiteet romaniyhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen tason 

vähentämiseksi ryhtymällä erityisesti toimiin romanien integroimiseksi työmarkkinoille 

vahvistamalla muun muassa sosiaalituen ja aktivoinnin välisiä yhteyksiä ja lisäämällä 

romanilasten osallistumista koulutukseen ja vähentämällä koulun varhain kesken 

jättävien määrää; 

52. pyytää komissiota torjumaan välittömästi lapsiköyhyyden hälyttävää nousua koko EU:ssa 

ottamalla käyttöön takuun lasten köyhyyden torjumisesta; katsoo, että tällainen takuu on 

äärimmäisen tärkeä, jotta nykyisen taloudellisen ja sosiaalisen kriisin seurauksista 

kärsineitä lapsia voidaan suojella; 

53. pitää valitettavana, että komissio esitti eläkkeitä koskevat suosituksensa ottamatta 

huomioon eläkkeitä koskevista vihreästä ja valkoisesta kirjasta annettua parlamentin 

kantaa; painottaa, että eläkeuudistukset vaativat kansallista poliittista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja että niiden menestyksellisen toteutuksen edellytyksenä on, että 

niistä neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa, sekä että jäsenvaltioiden 

eläkejärjestelmien välttämättömät laaja-alaiset uudistukset olisi suunniteltava, laadittava 

ja toteutettava siten, että varmistetaan niiden kestävyys vaarantamatta samalla eläkkeiden 

riittävää tasoa, täysin Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten ja sosiaalisten 

painopisteiden mukaisesti; 

54. pitää valitettavana, että vain harvassa maakohtaisessa suosituksessa käsitellään 

työssäkäyvien köyhyyttä ja asunnottomuutta koskevaa ongelmaa; huomauttaa, että uusia 

keski- ja työväenluokkaa koskevia köyhyyden muotoja ilmenee, kun asuntolainojen 

lyhentäminen aiheuttaa ongelmia, mikä lisää häätöjä ja kiinteistöjen ulosmittauksia; 

pyytää komissiota puuttumaan vuoden 2015 vuotuisessa kasvuselvityksessä 

nimenomaisesti työssäkäyvien ja sellaisten henkilöiden köyhyyteen, joilla on vain rajatut 

siteet tai ei lainkaan siteitä työmarkkinoille; suosittelee, että komissio ja jäsenvaltiot 

toteuttavat integroitua politiikkaa, jolla edistetään sosiaalista ja kohtuuhintaista 

asuntotuotantoa, tehokkaita ennaltaehkäisytoimia häätöjen vähentämiseksi ja toimia myös 

kasvamassa olevan energiaköyhyyden torjumiseksi;  

55. on tyytyväinen siihen, että joissakin maakohtaisissa suosituksissa käsitellään 

lapsiköyhyyden torjuntaa ja kohtuuhintaisia päivähoitopalveluja, mutta vaatii lisäämään 

toimia, jotka kohdistuvat pienituloisiin perheisiin; pyytää antamaan lisää suosituksia 

sosiaalista osallisuutta koskevista strategioista ja myös köyhyyden äärimmäisten 

muotojen, kuten asunnottomuuden, torjunnasta; 

56. panee merkille, että komissio tukee aktiivista osallistumista koskevia strategioita; katsoo 

kuitenkin, että tällaisten strategioiden on sisällettävä toimenpiteitä vammaisten ja 

työkyvyltään alentuneiden henkilöiden integroimiseksi työmarkkinoille; kannustaa 

jäsenvaltioita ottamaan huomioon lisäarvon, jota saadaan siitä, että työnantajia 

kannustetaan työllistämään työmarkkinoista kauimpana olevia henkilöitä laatimalla 

tasapainoinen vastuualueiden ja tukiverkostojen yhdistelmä, jossa ovat osallisina kaikki 

asiaankuuluvat jäsenvaltioiden työmarkkinapolitiikkojen laatimisesta vastaavat toimijat; 
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57. pyytää komissiota tukemaan EU:n varojen vaikuttavaa ja tehokasta käyttöä köyhyyden 

vähentämiseksi sellaisten toimintamallien avulla, jotka perustuvat kumppanuuteen 

kansalaisyhteiskunnan kanssa; pyytää erityisesti niitä jäsenvaltioita, joiden työttömyys- ja 

köyhyysluvut ovat korkeimmat, harkitsemaan, että ne käyttäisivät 25 prosenttia 

koheesiorahoituksestaan ohjelmiin, jotka liittyvät Euroopan sosiaalirahastoon; pyytää 

korkeiden köyhyyslukujen vuoksi myös arvioimaan, ovatko vähävaraisimmille suunnatun 

eurooppalaisen avun rahaston määrärahat riittävät, ja jos eivät ole, harkitsemaan 

mahdollisuutta niiden rahoituksen lisäämiseksi monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnin yhteydessä;  

58. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden on torjuttava asunnottomuutta 

ennaltaehkäisyyn, asumiseen painottuviin lähestymistapoihin, häätämistä koskevien 

asetusten ja käytäntöjen tarkistamiseen sekä asunnottomien henkilöiden kriminalisoinnin 

lopettamiseen perustuvien kattavien strategioiden avulla; vaatii lisäämään tähän liittyvää 

rajatylittävää parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja vastavuoroista oppimista ja toteaa, että 

Progress-ohjelmalla on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä; 

59. on tyytyväinen suositukseen, joka koskee koulutukseen tehtäviä investointeja, mutta on 

huolestunut siitä, että yli 20 jäsenvaltiota on vähentänyt koulutusmenojaan suhteellisesti 

laskettuna (prosenttiosuutena BKT:stä), mikä vaarantaa niiden kasvua ja työpaikkojen 

luomista koskevan potentiaalin sekä kilpailukyvyn; huomauttaa, että mainittuja 

investointeja vähentämällä lisätään EU:n rakenteellista heikkoutta, koska korkeasti 

koulutettujen työntekijöiden tarve kasvaa ja monissa jäsenvaltioissa suuri osa 

työvoimasta on tällä hetkellä alhaisen osaamistason työntekijöitä;  

60. panee merkille komission suosituksen terveydenhuoltojärjestelmien uudistamisesta, jotta 

ne voivat toteuttaa niille asetetut tavoitteet tarjota koko väestölle laadukasta hoitoa 

kustannustehokkaalla tavalla ja jotta voidaan varmistaa niiden taloudellinen kestävyys;  

Demokraattinen legitimiteetti 

61. muistuttaa kehotuksestaan ottaa kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät kansallisella ja EU:n 

tasolla entistä paremmin ja jäsennetysti mukaan eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan 

prosessiin, jotta voidaan turvata sen legitiimiys ja lisätä sen vaikuttavuutta; odottaa, että 

työmarkkinaosapuolet otetaan komission suunnitelmien mukaisesti mukaan työhön 

hyödyntämällä työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteaa ennen vuoden 2015 vuotuisen 

kasvuselvityksen hyväksymistä; 

62. antaa moitteita siitä, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole ottaneet kansallista parlamenttia ja 

kansallisia työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa mukaan kansallisten 

uudistusohjelmiensa valmistelutyöhön; pyytää jäsenvaltioita esittämään yksityiskohtaisen 

katsauksen kansallisista uudistusohjelmistaan ja kertomaan, kuka on osallistunut asiaan 

mitenkin; pyytää komissiota laatimaan inventaarion eurooppalaiseen ohjausjaksoon 

liittyviä erilaisia parlamentaarisia menettelyjä ja sidosryhmien osallistumista koskevista 

kansallisista käytännöistä; 

63. on huolestunut siitä, että rahoitustukiohjelman piiriin kuuluville jäsenvaltioille ei ole 

annettu Eurooppa 2020 -tavoitteita koskevia suosituksia; kehottaa komissiota arvioimaan 

talouden sopeutusohjelman vaikutusta Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden 
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saavuttamiseen ja kehottaa sitä ehdottamaan sopeutusohjelmaan muutoksia, jotta se 

saadaan vastaamaan Eurooppa 2020 -tavoitteita. 

 



 

PE537.203v02-00 16/16 AD\1034488FI.doc 

FI 

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 

Hyväksytty (pvä) 30.9.2014    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

41 

5 

4 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Guillaume Balas, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Vilija 

Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, 

Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, 

Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le 

Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas 

Mann, Dominique Martin, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia 

Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate 

Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre 

Clune, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, António 

Marinho e Pinto, Edouard Martin, Evelyn Regner, Helga Stevens, Ivo 

Vajgl, Gabriele Zimmer 

 
 


