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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: 

1. panee merkille, että useiden jäsenvaltioiden talousarvio on edelleen pahasti alijäämäinen 

samalla kun muut jäsenvaltiot kartuttavat vaihtotaseen ylijäämiä ja että on tarpeen kehittää 

ja koordinoida finanssipoliittisen vastuun ohjelmia, joissa nämä erot otetaan huomioon ja 

jotka ovat sopusoinnussa sellaisen ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen kanssa, joka 

johtaa laadukkaaseen työllisyyteen, talouskasvuun ja siten kestävään hyvinvointivaltioon 

tulevia sukupolvia varten; kehottaa komissiota, joka on jo saanut kansalliset 

talousarvioehdotukset vuodelle 2016, ja vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn 

finanssipoliittisen kehyksen mukaisesti, hyödyntämään täysimääräisesti sen nykyistä 

joustovaraa1 ja tarjoamaan tarvittaessa joustavan kansallisen vastuuprosessin, joka 

paremmin vastaa syklisiä tilanteita jäsenvaltioissa ja mahdollistaa sosiaalisesti 

vastuullisten ja taloudellisesti tehokkaiden toimien toteuttamisen, joilla pyritään luomaan 

ihmisarvoisia työpaikkoja ja jotka johtavat laadukkaaseen työllisyyteen; 

2. toteaa, että samalla kun näiden jäsenvaltioiden, joilla on suuret talousarvioalijäämät ja 

velat, on jatkettava toimiaan valtiontalouden kestävyyden saavuttamiseksi, myös niiden 

jäsenvaltioiden, joiden valtiontaloudessa on liikkumavaraa, olisi käytettävä 

liikkumavaraansa kotimaisen kysynnän ja kasvumyönteisten investointien edistämiseen; 

3. pitää valitettavana, että ei yleisesti viitata Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja 

osallistavaa kasvua koskeviin tavoitteisiin; korostaa, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikkoja 

ei pitäisi tarkastella ainoastaan kustannusnäkökulmasta vaan huomioon olisi otettava myös 

pitkäkestoisia hyötyjä tarkasteleva näkökulma; kehottaa siksi ottamaan asiaankuuluvat 

sosiaaliset tavoitteet ja ympäristötavoitteet huomioon uudessa arviointikehyksessä, jotta 

voidaan varmistaa, että maakohtaisia suosituksia ehdotetaan kaikille niille maille, jotka 

eivät edisty köyhyyden torjunnan, laadukkaaseen työllisyyteen johtavan ihmisarvoisten 

työpaikkojen luomisen, koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemisen, elinikäisen oppimisen 

ja resurssitehokkuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla; 

4. kehottaa sisällyttämään maakohtaisiin suosituksiin2 komission suosituksen sellaisten 

yritysten, joita uhkaa maksukyvyttömyys, ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja 

konkurssin tehneiden yrittäjien velkojen kuolettamisesta, oli sitten kyse luonnollisista tai 

oikeudellisista henkilöistä, jotta yrityksille voidaan antaa uusia mahdollisuuksia; kehottaa 

lisäksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta ulottaa nämä ohjelmat myös perheisiin, jotka 

ovat vaarassa joutua häädetyiksi, jotta voidaan varmistaa parempi sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus vähentämällä asunnottomuuden riskiä; korostaa, että vaikka 

kotitalouksien taloudellinen ahdinko on vähentynyt, se ylittää vieläkin reilusti viime 

vuosikymmenen tason, ja komission mukaan pienituloisten kotitalouksien ja ylempiin 

tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien taloudellisessa ahdingossa on yhä valtava ero3; 

                                                 
1 COM(2015)0012, ”Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen”. 
2 12. maaliskuuta 2014 annettu suositus uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen. 
3 EU Employment and Social Situation Quartely Review, kesäkuu 2015. 
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5. panee merkille, että vaikka alijäämät ovat supistuneet eräissä maissa, tämä prosessi on 

aiheuttanut myös julkisten investointien vähentymisen unionissa; pitää siksi myönteisenä 

sellaisen unionin investointipolitiikan edistämistä, jolla pyritään vauhdittamaan kasvua ja 

työpaikkojen luomista, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia reaalitalouden rahoituksen 

varmistamiseksi; katsoo, että ESIR-rahastolta tukea saavien hankkeiden tärkeimpinä 

tavoitteina olisi oltava ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, joka johtaa laadukkaaseen 

työllisyyteen sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 

saavuttamiseen; katsoo, että olisi toteutettava tehokkaampia toimenpiteitä, joilla vastataan 

parlamentin kehotukseen1 edistää sosiaalisia investointeja paitsi taloudellisten etujen 

saamiseksi myös myönteisten sosiaalisten vaikutusten edistämiseksi ja eriarvoisuuden 

vähentämiseksi muun muassa parantamalla julkisia palveluja ja tukemalla työpaikkojen 

luomista heikossa asemassa oleville väestöryhmille; painottaa tässä yhteydessä, että olisi 

vahvistettava komission sääntelyvälineitä, kuten vaikutusten arviointia ja evaluointia, ja 

otettava käyttöön valvontaa ja seurantaa siellä, missä investointeja tehdään; 

6. korostaa, että vaikka pk-yritykset muodostavat unionin työpaikkojen luomisen 

selkärangan, niillä on edelleen suuria vaikeuksia saada rahoitusta ja ne kärsivät 

tarpeettomasta hallinnollisesta kuormasta ja byrokratiasta, jotka estävät niitä kasvamasta 

ja tulevasta kestäviksi ja toteuttamasta mahdollisuuksiaan työpaikkojen luomiseen; panee 

merkille komission aloitteen sääntely- ja hallintoympäristön nykyaikaistamisesta, jotta 

voidaan parantaa investointi-ilmapiiriä ja pk-yritysten edellytyksiä, ja tukee suosituksia, 

jotka johtavat parannuksiin, samalla kun noudatetaan sosiaalisia ja työhön liittyviä 

normeja; pitää merkittävinä investointeja, joilla kehitetään innovatiivisia rahoituskanavia, 

kuten joukkorahoitusta ja mikroluottoja, ja investointeja, joilla pyritään edistämään pk-

yritysten, mikroyritysten, innovatiivisten uusyritysten ja vihreitä työpaikkoja luovien 

yritysten kehitystä; 

7. muistuttaa, että alueilla, jotka kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 

liittyvistä haitoista, on tavallisesti korkeampi työttömyys ja heikompi talouskasvu; katsoo, 

että siksi tarvitaan investointeja, joilla parannetaan kyseisten alueiden 

kasvumahdollisuuksia ja autetaan niitä houkuttamaan uusia asukkaita, jotta alueiden 

kestävyys olisi turvattu; 

8. panee merkille suositukset tarpeesta edetä uusien työmarkkinauudistusten saralla ja 

kehottaa varmistamaan, että jos tällaisia uudistuksia toteutetaan, niissä varmistetaan 

sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen vuoropuhelu (kansallisten käytäntöjen mukaisesti) sekä 

turvataan poliittinen yhteisymmärrys, jotta uudistuksista tulee kestäviä ja vaikuttavia; 

katsoo, että työmarkkinauudistuksissa olisi luotava jouston ja turvan välinen oikea 

tasapaino sekä työntekijöille että työnantajille, ja että uudistukset eivät saisi johtaa 

esimerkiksi siihen, että työntekijät jäävät työehtosopimusten ulkopuolelle tai että 

tuottavuus tai työllisyys heikkenevät; kehottaa tekemään kunnianhimoisia 

työmarkkinauudistuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa ne ovat yhä tarpeen, hyödyntäen sitä, 

että olemme nyt saavuttaneet syklin käännepisteen; katsoo, että näillä uudistuksilla olisi 

voitava vähentää pirstoutumista, kannustaa työpaikkojen luomiseen, vähentää 

epävarmuutta ja torjua köyhyyttä, jotta voidaan lisätä talouden tuottavuutta ja 

kilpailukykyä ja varmistaa samalla, että investoimalla inhimilliseen pääomaan luodaan 

lisää työpaikkoja ja turvataan ihmisarvoiset palkat; korostaa, että muut, 

                                                 
1 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 10 ja 18 kohta. 
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uudelleenteollistamisen kaltaiset rakenteelliset uudistukset yhtä tärkeitä kestävien 

työmarkkinoiden luomisessa; 

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että sen poliittisen ohjauksen mukaisten 

työmarkkinauudistusten tarkoituksena on muun muassa vähentää segmentoitumista, 

varmistaa osaamisen ja työpaikkojen ennakointi ja parempi yhteensovittaminen, lisätä 

haavoittuvien ryhmien osallistamista työmarkkinoille, vähentää työssäkäyvien köyhyyttä, 

edistää sukupuolten tasa-arvoa, vahvistaa epätyypillisessä työsuhteessa olevien 

työntekijöiden oikeuksia ja tarjota itsenäisille ammatinharjoittajille lisää sosiaaliturvaa; 

10. pitää myönteisenä, että työttömyys on vähentynyt unionissa; pitää kuitenkin valitettavana, 

että työttömyysluvut ovat edelleen korkeat, ja pyytää jäsenvaltioita omaksumaan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan tehokkaiden ja aktiivisten työmarkkinapolitiikkojen 

täytäntöönpanossa kohdistamalla huomion työntekijöiden työllistettävyyteen ja 

osallistavampien työmarkkinoiden luomiseen, mukaan lukien lisätukijärjestelyt sekä 

työnhakijoille että työnantajille; korostaa, että osaamisen kohtaanto-ongelma ja 

ammattitaidon vanhenemista koskeva ongelma on ratkaistava, mikä auttaa torjumaan 

pitkäaikaistyöttömyyttä, ja katsoo, että näitä politiikkoja olisi koordinoitava 

tehokkaammin unionin tasolla; kehottaa toteuttamaan voimakkaampia toimia, joilla 

tuetaan ja edelleen kehitetään tehokasta ammatti- ja jatkokoulutusta, yhteistyötä 

koulutuslaitosten, yritysten, työnantajajärjestöjen ja muiden asiaankuuluvien eturyhmien 

kanssa, sekä parantamaan julkisten ja yksityisten työllisyyspalvelujen tehokkuutta, jotta 

voidaan torjua osaamisen kohtaanto-ongelmia työmarkkinoilla ja helpottaa työnhakua 

unionissa; 

11. panee merkille, että rakenteellisten uudistusten hidas tahti on hyvin tunnettu ongelma 

tietyissä jäsenvaltioissa, ja katsoo siksi, että komission olisi tarkasteltava sitä 

perusteellisemmin osana komission tavoitteita eurooppalaiselle ohjausjaksolle ja 

arvioitava vahinkoa, jota tiettyjen jäsenvaltioiden vastuuntunnon puute, joka ilmenee 

rakenteellisten uudistusten toteutuksen laiminlyömisenä, aiheuttaa työpaikkojen 

luomiselle keskipitkällä aikavälillä; 

12. toteaa, että vähimmäispalkkojen asettaminen on jäsenvaltioiden tehtävä, jota on 

kunnioitettava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; 

13. toteaa, että kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestö (OECD) ovat varoittaneet sosiaalisista (työssä köyhtyminen) ja taloudellisista 

(sisäisen kysynnän supistuminen) ongelmista, jotka liittyvät viime vuosina toteutettuihin 

palkkojen alentamisiin; korostaa tässä yhteydessä, että asianmukainen palkkapolitiikka on 

oleellisen tärkeää sisäisen kysynnän ylläpitämiselle ja että siksi palkankorotukset olisi 

sovitettava paremmin tuottavuuden muutoksiin; toteaa, että palkkojen korottamista on 

pidettävä tärkeänä erityisesti niissä maissa, joissa palkkataso on köyhyysrajan alapuolella, 

ja että palkkoja on korotettava vaarantamatta toissijaisuusperiaatetta; muistuttaa, että 

jäsenvaltioiden vähimmäispalkkojen erot ovat huomattavia ja toistaa pyyntönsä1 tätä 

aihetta koskevan tutkimuksen tekemisestä, mukaan lukien analyysi ostovoiman eroista 

jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan vähimmäispalkat kansallisen 

lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti ja tarkastelemaan niiden vaikutusta 

                                                 
1 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 46 kohta. 
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työssäkäyvien köyhyyteen, kotitalouksien tuloihin, kokonaiskysyntään ja työpaikkojen 

luomiseen; 

14. toteaa, että joidenkin työmarkkinauudistusten myötä on otettu käyttöön uusia 

sopimusmalleja, jotka ovat komission mukaan lisänneet epävarmuutta työmarkkinoilla ja 

edellyttävät useissa tapauksissa epäreilua joustoa nuoremmilta sukupolvilta; panee 

huolestuneena merkille, että joissakin jäsenvaltioissa tilapäisten työsuhteiden osuus on yli 

90 prosenttia uusista työsopimuksista, ja että tämä koskee erityisesti nuoria ja naisia ja on 

OECD:n1 mukaan yksi välitön syy epätasa-arvon lisääntymiseen; toteaa kuitenkin tässä 

yhteydessä, että työntekijät haluavat usein juuri tällaisia työjärjestelyjä sovittaakseen työ- 

ja perhe-elämän paremmin yhteen tai saadakseen lisätuloja; kehottaa jäsenvaltiota 

luomaan synergioita kansallisten politiikkojen ja unionin koheesiopolitiikan välille, jotta 

voidaan tehostaa vaikutusta näihin ensisijaisiin ryhmiin; on erityisen huolissaan 

”nollatuntisopimusten” lisääntymisestä; katsoo, että kaikenlaisissa sopimusjärjestelyissä 

olisi varmistettava tietyt työntekijöiden ydinoikeudet ja asianmukainen sosiaaliturva; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan merkille epätasa-arvon syistä ja 

seurauksista kertovan IMF:n raportin2, jossa todetaan, että tuloerojen kasvu saattaa 

vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun ja työpaikkojen luomisen mahdollisuuksiin; kehottaa 

lisäämään toimia verotaakan siirtämiseksi työltä muihin verolähteisiin, tehostamaan 

työverotusta ja luomaan oikeudenmukaisemmat työmarkkinat, joilla työntekijöiden vapaa 

liikkuvuus unionissa on turvattu, sekä tulonjakopolitiikan, jossa yksittäisten 

jäsenvaltioiden erityispiirteet otetaan huomioon, jotta voidaan edistää talouskasvua, 

kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä laajempaa ja ylöspäin suuntautuvaa taloudellista ja 

sosiaalista lähentymistä; 

16. toteaa, että pitkäaikaistyöttömien suuri määrä unionissa, erityisesti joissakin 

jäsenvaltioissa, johtaa siihen, että yhä useammat työntekijät menettävät etujaan ennen 

uuden työpaikan löytämistä; panee merkille, että eräät jäsenvaltiot ovat rajoittaneet 

kyseisiä etuja koskevia oikeuksia tai vähentäneet saatavissa olevaa määrää ja/tai 

rajoittaneet etujen saamiseen oikeuttavia aikajaksoja; kehottaa jäsenvaltioita toimivaltansa 

puitteissa säilyttämään asianmukaisen vähimmäistulon ja sosiaalisen suojelun välisen 

tasapainon sekä asianmukaiset kannustimet aktiiviseen työnhakuun, jotka antavat 

mahdollisuuden yksilölliseen tukeen ilman rankaisevia ehtoja, jotka heikentävät 

sosiaalisia oikeuksia; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan voimakkaita aktivoivia 

toimenpiteitä vaikuttavampien tulosten saamiseksi; toteaa, että työllisyyspolitiikan ja 

sosiaaliturvan parantaminen pyrkien aktivoimaan tukea ja suojelemaan ihmisiä ja siten 

varmistamaan vahvempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat kestävän talouskasvun 

keskeisiä osatekijöitä; kehottaa toteuttamaan tällaisia kannustimia koskevan unionin 

laajuisen erityisselvityksen ja kehottaa jäsenvaltioita kansallisten käytäntöjen mukaisesti 

ottamaan käyttöön vähimmäispalkkajärjestelmiä, joilla pyritään poistamaan sosiaalisen 

syrjäytymisen alueellisia keskittymiä ja varmistamaan kotitalouksien vähimmäistulo; 

17. pitää myönteisenä nuorisotyöttömyyden vähentymistä mutta huomauttaa sen olevan 

monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla yhä hälyttävällä tasolla eikä välttämättä 

perustuvan työpaikkojen nettokasvuun; pitää valitettavana, että työpaikkojen epävarmuus 

ja alityöllisyys ovat myös lisääntyneet ja että vuonna 2014 43 prosenttia nuorista 

                                                 
1 OECD:n raportti ”In it together: Why less inequality benefits all”, 21. toukokuuta 2015. 
2 IMF:n raportti “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, kesäkuu 2015.  
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työskenteli tilapäisessä työsuhteessa ja 32 prosenttia oli osa-aikaisessa työsuhteessa; 

suhtautuu myönteisesti komission päätökseen antaa miljardi euroa etukäteisrahoituksena 

nuorisotakuuohjelmalle; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaikki käytettävissä olevat 

määrärahat nopeasti ja tehokkaasti vähimmäislaatunormeihin perustuvan 

nuorisotakuuohjelman täytäntöönpanoon; kehottaa lisäksi seuraamaan näiden varojen 

käyttöä huolellisesti ja jatkuvasti, jotta varmistetaan, että nuoria autetaan saamaan pysyvä 

jalansija työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle kielten oppimisen 

ja liikkuvuuden edistämisen sellaisten ohjelmien, kuten ”Erasmus+” ja ”Erasmus nuorille 

yrittäjille” kautta, ja auttamaan nuoria käyttämään myös Eures-työnvälitysverkostoa; 

korostaa myös, että on lisättävä oppisopimuskoulutuksen arvostusta ja edistettävä siihen 

osallistumista, sillä oppisopimuskoulutuksen avulla nuoret voivat saada 

ammattipätevyyden, joka auttaa pääsemään työmarkkinoille; 

18. panee merkille, että tähän mennessä nuorisotakuuta ja nuorten työllisyyttä koskevan 

aloitteen täytäntöönpanon onnistuminen on ollut hyvin epätasaista jäsenvaltioissa; panee 

merkille, että Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että unionin nuorisotyöttömyyden 

ratkaiseminen edellyttäisi 21 miljardin euron määrärahoja ja että komission tämänhetkinen 

rahoitussitoumus on täysin riittämätön ja on nostettava riittävälle tasolle: kehottaa 

komissiota yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja nuorisojärjestöjen kanssa vähimmäisnormien ja 

parhaiden käytäntöjen esittämiseksi nuorisotakuualoitteen täytäntöönpanossa; 

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan sosiaalisen ja palkkojen 

polkumyynnin torjumiseksi unionissa, sillä ne vahingoittavat vakavasti niiden kohteena 

olevia työntekijöitä ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä; kehottaa lisäksi ottamaan 

työmarkkinaosapuolet mukaan näihin toimiin kaikilla tasoilla; 

20. korostaa, että nuorten työpaikkojen epävarmuus vaikuttaa kielteisesti lasten hankkimista 

koskeviin päätöksiin ja sen johdosta myös jäsenvaltioiden väestönäkymiin; 

21. muistuttaa, että on tarpeen torjua ilmoittamatonta työtä, joka vahingoittaa unionin taloutta, 

johtaa epäreiluun kilpailuun ja markkinavääristymiin sekä lisääntyvästi heikentää 

työntekijöiden sosiaalista ja työhön liittyvää suojelua; kehottaa siksi nopeasti 

käynnistämään ilmoittamatonta työtä käsittelevän eurooppalaisen foorumin; 

22. katsoo, että tämän vuoden suositukset keskittyvät lähes yksinomaan työmarkkinoihin eikä 

niissä käsitellä palveluja tarvitseville suunnattujen palvelujen supistamisen ja palvelujen 

laadun asettamia haasteita; muistuttaa, että on tarpeen investoida varhaisiin toimiin ja 

ennalta ehkäiseviin sekä korkealaatuisiin palveluihin, jotka ovat helposti saatavilla ja 

kaikkien ulottuvilla, mukaan luettuina varhaisessa iässä aloitettava opetus, tuki perheille ja 

yhteisöille, sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto; korostaa, että palvelujen lisääntynyt 

kysyntä voi tehokkaasti hoidettuna johtaa myös merkittävään työpaikkojen luomiseen 

sosiaalialalla ja että terveydenhoito- ja sosiaalihuoltoala ovat keskeisiä investointialoja 

pyrittäessä kestävään talouteen; kehottaa komissiota raportoimaan Eurooppa 2020 -

strategiaan liittyvien aloitteiden kehittämisen edistymisestä terveys- ja sosiaalialoilla 

laadukkaiden työpaikkojen osalta; 

23. painottaa, että IMF:n raportin1 mukaan verotusjärjestelmien progressiivisuus on 

heikentynyt viime vuosina eräissä jäsenvaltioissa ja osaltaan edistänyt epätasa-arvon 

                                                 
1 IMF:n raportti “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, kesäkuu 2015.  
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lisääntymistä; toteaa, että verokiila on ollut paljon suurempi matalapalkkaisille 

työntekijöille ja pk-yrityksille, joiden todellinen veroaste on korkea; panee merkille, että 

vaikka verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, progressiiviset verojärjestelmät 

auttavat vaimentamaan talouskriisien pahimpia vaikutuksia, pitää tärkeänä alentaa 

työvoiman ja yritysten verotusta, jotta voidaan lisätä kysyntää ja työpaikkojen luomista 

samalla kun varmistetaan sosiaaliturvajärjestelmien riittävä rahoitus; vaatii, että 

veropetoksia ja veronkiertoa on käsiteltävä jäsenvaltioissa ja myös niiden kesken; 

24. kehottaa komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille ohjausta naisten vähäisen työmarkkinoille 

osallistumisen käsittelemiseksi siten, että puututaan työmarkkinoiden segregaatioon, 

sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja hoitovastuiden epätasaiseen jakautumiseen; 

korostaa, että tarvitaan työllisyyden tasoa laajempi sukupuolten tasa-arvoa koskeva 

lähestymistapa; 

25. panee merkille automaattisten vakauttajien potentiaalisen arvon; panee merkille, että 

komissio ei ole sisällyttänyt maakohtaisiin suosituksiin vahvojen automaattisten 

vakauttajien säilyttämisen merkitystä jäsenvaltioissa jatkotoimenpiteenä talous- ja 

rahaliiton vahvemmasta sosiaalisesta ulottuvuudesta antamalleen tiedonannolle ja 

parlamentin kehotusten1 mukaisesti ja huolimatta siitä, että automaattisilla vakauttajilla on 

merkittävä rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ylläpitämisessä sekä kotimaisen kysynnän 

ja talouskasvun voimistamisessa; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen 

katsauksen jäsenvaltioiden valinnoista eri politiikan aloilla ja näiden valintojen tuloksista, 

jotta voidaan tehdä tehokkaampi analyysi ja edistää jäsenvaltioiden välisten parhaiden 

käytäntöjen tunnistamista ja vaihtoa; 

26. painottaa, että yhteisötalous työllistää yli 14 miljoonaa ihmistä, eli noin 6,5 prosenttia 

unionin työntekijöistä; pitää valitettavana, että yhteisötalouden yritykset, jotka edustavat 

10 prosenttia unionin yrityksistä ja ovat pääasiassa pk- ja mikroyrityksiä, pitävät julkisen 

ja yksityisen rahoituksen saamista vieläkin vaikeampana kuin perinteiset yritykset; 

korostaa, että näitä yrityksiä on tuettava enemmän esimerkiksi antamalla niille 

mahdollisuus käyttää erilaisia rahoituksen muotoja kuten eurooppalaisia rahastoja, 

mikroluottoja ja joukkorahoitusta tai parantamalla niiden mahdollisuuksia osallistua 

digitaaliseen talouteen; katsoo tässä yhteydessä, että maakohtaisissa suosituksissa olisi 

kiinnitettävä enemmän huomiota yhteisötalouden yritysten rooliin sosiaalisen ja 

taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä unionissa Eurooppa 2020 -strategian 

mukaisesti; 

27. katsoo, että vaikka komissio on todennut köyhyyden ja syrjäytymisen lisääntyneen2 – nyt 

kun joka neljäs ihminen on köyhä – on valitettavaa, että maakohtaisissa suosituksissa ei 

mainita Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitetta; kehottaa laatimaan köyhyyden 

torjuntaa koskevan kattavan strategian, jolla toissijaisuusperiaatetta noudattaen 

parannetaan pääsyä ihmisarvoiseen työhön ja edistetään siten laadukkaita työpaikkoja, 

palveluja, vähimmäistuloa ja sosiaaliturvaa; toteaa, että koulutus ja siten 

työllisyysmahdollisuuksien parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoista torjua köyhyyttä; 

painottaa, että olisi määriteltävä henkilökohtaisen velkaantumisen kasvu tilanteeksi, joka 

lisää henkilökohtaista ja yleistä taloudellista haavoittuvuutta; 

                                                 
1 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068). 
2 COM(2015)0250 final. 
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28. korostaa, että työllistäminen on paras tapa torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja 

että jäsenvaltioiden olisi keskityttävä erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien 

työmarkkinoille pääsyn helpottamiseen; 

29. panee huolestuneena merkille köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten 

asunnottomuuden, nopean lisääntymisen monissa jäsenvaltioissa; kehottaa esittämään 

kaikille jäsenvaltioille maakohtaisia suosituksia sosiaalista osallistamista koskevista 

strategioista, mukaan luettuna köyhyyden äärimmäisten muotojen, kuten 

asunnottomuuden, torjunta; yhtyy komission kantaan siitä, että jäsenvaltioiden on 

torjuttava asunnottomuutta ja asunnottomuuden vaaraa kattavilla strategioilla, jotka 

perustuvat ennaltaehkäisyyn, asuntojen saatavuutta koskeviin toimintamalleihin, 

häätämistä koskevien säännösten ja käytäntöjen tarkistamiseen ja vakautta tarjoavien, 

aidosti kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuteen sekä asunnottomien kriminalisoinnin 

lopettamiseen; vaatii lisäämään tähän liittyvää rajatylittävää parhaiden käytäntöjen vaihtoa 

ja vastavuoroista oppimista ja toteaa, että työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevalla 

ohjelmalla (EASI) on tässä yhteydessä tärkeä tehtävä; 

30. kehottaa ottamaan toteutettavissa eläkeuudistuksissa huomioon parlamentin toistuvat 

suositukset1 miesten ja naisten eläkkeiden kestävyyden, turvallisuuden ja riittävyyden 

varmistamisesta lujittamalla eläkejärjestelmiä, joissa pyritään vähintään köyhyysrajan 

ylittävään ihmisarvoiseen eläketuloon; katsoo, että eläkeiän liittäminen 

elinajanodotteeseen ei ole ainoa väline, jonka avulla voidaan suoriutua ikääntymisen 

haasteesta, ja että eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi myös muun muassa reagoitava 

työmarkkinoiden suuntauksiin, syntyvyyteen, väestötilanteeseen, terveydentilaan ja 

varallisuustilanteeseen, työoloihin ja elatussuhteeseen; katsoo, että paras keino vastata 

ikääntymisen haasteeseen on lisätä kokonaistyöllisyysastetta muun muassa sosiaalisilla 

investoinneilla aktiiviseen ikääntymiseen; 

31. on huolestunut jäsenvaltioiden parlamenttien, työmarkkinaosapuolien ja 

kansalaisyhteiskunnan vähäisestä osallistumisesta kansallisten uudistusohjelmien ja 

lähentymisohjelmien sekä maakohtaisten suositusten laatimiseen; panee kuitenkin 

merkille eurooppalaisen ohjausjakson 2015 toiminnassa tapahtuneet muutokset, joilla 

pyritään lisäämään omistajuutta kansallisella tasolla, ja korostaa, että uudistusten olisi 

oltava pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla; kehottaa komissiota suosimaan talouden 

ohjauksen ja hallinnan nykyisten mekanismien virtaviivaistamisessa sellaista uudistusta, 

joka antaa eurooppalaiselle ohjausjaksolle demokraattisen oikeutuksen ottamalla 

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamentit täysimääräisesti mukaan 

päätöksentekoon ja kuullen myös työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa; 

32. antaa moitteita siitä, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole ottaneet kansallisia parlamentteja ja 

kansallisia työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa mukaan kansallisten 

uudistusohjelmiensa valmistelutyöhön; pyytää jäsenvaltioita esittämään yksityiskohtaisen 

katsauksen kansallisista uudistusohjelmistaan ja kertomaan, kuka on osallistunut asiaan 

mitenkin; kehottaa komissiota arvioimaan parlamentaarisia menettelyjä koskevia 

kansallisia käytäntöjä ja sidosryhmien osallistumista eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 

voidaan lisätä osallistumista; 

                                                 
1 11. maaliskuuta 2015 annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068), 22. lokakuuta 2014 annettu päätöslauselma 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0038), 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0129). 8. heinäkuuta 

2015 annettu päätöslauselma, P8_TA-PROV(2015)0261. 
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33. panee merkille komission suosituksen uudistaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne 

voivat saavuttaa niille asetetut tavoitteet tarjota koko väestölle korkealaatuista hoitoa – 

erityisesti henkiinjäämisen kannalta tärkeiden lääkkeiden edullisen saannin – ja taata 

terveydenhoitohenkilöstön oikeuksien noudattamisen; panee merkille, että kriisin 

seurauksena jotkut jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet julkisen terveydenhuollon 

täysimääräisessä takaamisessa; 

34. pitää valitettavana, että komissio ei ole sisällyttänyt maakohtaisiin suosituksiin vihreän 

talouden merkitystä ja työllistämismahdollisuuksia, sillä komission arvioiden mukaan 

vuoteen 2020 mennessä voitaisiin luoda viisi miljoonaa työpaikkaa energiatehokkuuden ja 

uusiutuvan energian aloilla toteuttamalla kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa; 
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