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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. ottaa huomioon, että talouskriisistä johtuva työttömyyden ja velan kasvu on ristiriidassa 
kestävän julkisen talouden päämäärän kanssa; toteaa, että jäsenvaltioiden on tarpeen toimia 
talouden vakauttamiseksi mutta korostaa, että tämä pitää tehdä harkiten ja järkevällä 
aikavälillä ja että julkisiin investointeihin, tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuvat 
harkitsemattomat leikkaukset vaikuttavat kielteisesti kasvunäkymiin;

2. katsoo, että on välttämätöntä arvioida perin pohjin kriisin sosiaalisia ja työllisyyteen 
liittyviä vaikutuksia ja määritellä eurooppalainen elpymisstrategia, joka perustuu 
työllisyyden tukemiseen, koulutukseen ja investointeihin, teollisuuden elvyttämiseen ja 
kilpailukykyisen vihreän talouden kehittämiseen; katsoo, että kyseisten tavoitteiden on 
oltava EU 2020 -strategian keskiössä;

3. katsoo, että talouden elvyttämisstrategian ei pidä missään nimessä luoda rakenteellista 
epätasapainoa tai syventää tuloeroja; katsoo, että jäsenvaltioiden taloudellisten ja 
verotuksellisten toimien pitäisi turvata palkkataso, eläkkeet ja perheiden ostovoima;

4. korostaa, että on tärkeää yhdistää talouden elvyttämistä ja rakenteellisen, erityisesti nuorten 
ja naisten työttömyyden torjuntaa koskevat toimet, jotka tähtäävät korkealaatuisten 
työpaikkojen lisäämiseen työn ja investointien tuottavuuden kasvattamiseksi;

5. katsoo, että julkisen talouden kestävyys riippuu suurelta osin mahdollisuudesta parantaa 
työllisyyttä ja toteuttaa sopivaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka tähtää työmarkkinoille 
sijoittumiseen ja täyteen kansalaisuuteen ja joka pystyy vastaamaan erityisesti 
eläkejärjestelmien kestävyyteen liittyviin väestörakenteen ja julkisen talouden haasteisiin;

6. katsoo, että EU 2020 -strategian pohjalta pitäisi laatia talous-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus, joka perustuisi sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla mitattaviin suuntaviivoihin, indikaattoreihin ja vertailuarvoihin sekä järjestelmään, 
joka palkitsisi tavoitteita noudattavia ja rankaisisi tavoitteista jääneitä tahoja, ja pohjautuisi 
joustoturvaperiaatteisiin ja sosiaalisen vuoropuhelun menetelmään;

7. katsoo, että EU:n tasolla koordinoitu kestävään kasvuun, työllisyyden laatuun, osallisuutta 
edistävän sosiaalijärjestelmän ylläpitoon ja varojen uudelleenjakoon tähtäävä julkinen 
talous tarjoaa ratkaisun rahoitus-, talous- ja sosiaalijärjestelmän kriisistä johtuviin 
ongelmiin sekä väestörakenteen ja globaalistumisen haasteisiin;

8. korostaa pian julkaistavan, eläkeuudistusta koskevan vihreän kirjan merkitystä ja pitää 
perustavanlaatuisena turvallisen ja kestävän sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä sekä 
julkiselle että täydentävälle pohjalle ja kyseisen kehityksen kannustamista niin 
sopimusteitse kuin verotuksellisin keinoin;
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9. katsoo, että samanaikainen kestävän julkisen talouden sekä riittävien 
sosiaaliturvajärjestelmien tarve vaatii hallinnon ja julkisten varojen käytön tehostamista ja 
laadun parantamista sekä verorasituksen tasapuolisempaa jakamista keventäen tuntuvasti ja 
progressiivisesti työhön kohdistuvaa verorasitusta, mikä vähentäisi köyhyyttä ja takaisi 
sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden, joka on keskeinen tekijä Euroopan taloudellisessa ja 
sosiaalisen mallin kilpailukyvyn ja kestävyyden kannalta.


