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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa tarvetta suunnitella sosiaalisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä innovaatioita 
yhteisön säännöstön noudattamisessa ja kehittämisessä – ja ottaa työmarkkinaosapuolet 
mukaan työhön, kuten toimielintasolla – ja katsoo, että on muutettava työn organisointia 
ja kulttuuria, joiden on perustuttava luotettavuudelle, arvokkuudelle ja vastuuntunnolle;

2. asettaa tavoitteeksi more and better jobs eli että luodaan enemmän ja parempia 
työpaikkoja, että pyritään kasvun ja kilpailukyvyn avulla parantamaan elin- ja 
työolosuhteita ja että pyritään sellaiseen kehitykseen, jossa otetaan huomioon sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja kestävä kehitys tulevien sukupolvien suhteen ja jossa kiinnitetään 
huomiota globalisaatiosta, väestönkasvun aiheuttamista haasteista, uusista teknologioista 
ja palvelutaloudesta aiheutuviin muutoksiin;

3. on tyytyväinen pimeän ja laittoman työn suhteen sovellettuun lähestymistapaan, sillä 
pimeä ja laiton työ – vaikkakaan se ei ole yhtä laajaa kaikissa jäsenvaltioissa – aiheuttaa 
vahinkoa tuotantojärjestelmälle ja kuluttajille, vaarantaa verotulojen saannin ja luo 
vilpillistä kilpailua yritysten välille;

4. pitää välttämättömänä joustavuuden ja turvallisuuden tasapainoista yhdistelmää, jossa ne 
on suhteutettu yritysten ja työntekijöiden vaatimuksiin; pitää välttämättömänä sisällyttää 
joustavuus kaikkiin mahdollisiin kategorioihin, eri työtyypeistä työaikoihin, ja harkita 
työelämän, perhe-elämän ja yksityiselämän roolien uudelleenjakoa ja yhteensovittamista, 
ja pitää tärkeänä kaikenlaisten työpaikkojen täyttämistä, myös hoitotyön ja 
vapaaehtoistyön;

5. painottaa, että ei ole empiirisiä todisteita, jotka takaisivat työllisyyden kasvutulokset, joita 
saataisiin, kun vaihdetaan joustavuuden vähentäminen joustavuuden esteiden 
vähentämiseen tai työpaikkojen suojelu työmarkkinoiden suojeluun, ja huomauttaa, että 
olisi suunniteltava muutoksia suojeluun eikä pelkästään sen lisäämistä tai vähentämistä; 
pohtii riskejä, joita sisältyisi kulujen siirtämiseen valtion budjettiin, ja sen mahdollisia 
vaikutuksia vakaus- ja kasvusopimukseen;

6. muistuttaa, että on toteutettava aktiivista työllisyyspolitiikkaa, joka perustuu elinikäiseen 
oppimiseen, jatkuvasti eikä vain työllisyyden kriisiaikoina, pitäen mielessä, että 
työvoiman työllistettävyys/sopeutuvuus luo turvallisuutta sekä yrityksille että 
työntekijöille ja muodostaa kilpailukyvyn ytimen tietoon perustuvassa 
talousjärjestelmässä.
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