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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 148 põhinev Euroopa 
tööhõivestrateegia ja tööhõivesuunised loovad raamistiku tööhõive- ja tööturumeetmete 
rakendamiseks, et Euroopa 2020. aasta eesmärke täita;

B. arvestades, et tööhõive, tööturg ja sotsiaalpoliitika moodustavad olulise osa reformidest, 
mis tuleb Euroopa 2020. aasta strateegia makromajandusliku ja temaatilise järelevalve 
raames ellu viia;

C. arvestades, et Euroopa poolaasta raames tuleb tagada tööhõive-, sotsiaal- ja 
majanduspoliitika suurem seostatus ning seda tuleb teha demokraatlikku vastutust, 
omalust ja legitiimsust toetavalt,

1. on seisukohal, et Euroopa 2020. aasta strateegia ja Euroopa poolaasta moodustavad 
kindlama majandusliku ja sotsiaalse halduse raamistiku, mis aitab tugevdada ühist 
lähenemisviisi liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalolukorraga seotud ülesannetele, 
lahenduste otsimisele ja hinnangute andmisele; kahetseb samas, et esimese Euroopa 
poolaasta jooksul ei ole suudetud Euroopa Parlamenti sellesse protsessi kaasata;

2. kutsub nõukogu ja komisjoni üles liikmesriike poliitiliselt nõustades austama 
subsidiaarsuse ning sotsiaalse dialoogi põhimõtteid ka palkade ja pensionide 
valdkonnas, samuti austama kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 
lõikega 5 liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite pädevust nendes valdkondades;

3. väljendab kavatsust aktiivselt toetada Euroopa 2020. aasta strateegia ja Euroopa 
poolaasta rakendamist, kaasa arvatud nende tööhõive- ja sotsiaalaspektid, hoides neid 
kogu aasta jooksul poliitilise tegevuskava eesotsas;

4. teatab ühtlasi kavatsusest väljendada oma seisukohti Euroopa 2020. aasta strateegia 
tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta eraldi resolutsiooniga, mis tuleks vastu võtta enne 
Euroopa Ülemkogu kevadist kohtumist;

5. avaldab valmisolekut alustada Euroopa 2020. aasta strateegia ja Euroopa poolaasta 
tööhõive- ja sotsiaalaspektide vallas korrapärast poliitilist dialoogi ja arvamustevahetust 
asjaomaste sidusrühmadega, kaasa arvatud sotsiaalpartnerid ja VVOd, ning sellega 
seoses:

a) palub komisjonil esitada parlamendile oma iga-aastane majanduskasvu analüüs, 
sealhulgas ühise tööhõivearuande projekt, ettepanek iga-aastaste tööhõivesuuniste 
kohta ning võimalikud ettepanekud riigipõhiste soovituste kohta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

b) ergutab tööhõivekomiteed (EMCO) jagama oma tööhõiveseire tulemusi Euroopa 
Parlamendi vastutava komisjoniga;
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c) palub sotsiaalpartnereid, sotsiaalvaldkonna VVOsid ja teisi sidusrühmi osaleda 
korrapärases arvamustevahetuses parlamendiga, eelkõige tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika rakendamise ning nendega seotud ELi eesmärkide täitmisel tehtud 
edusammude teemal;

6. palub komisjonil parlamenti teavitada vastastikuse õppe programmi raames toimunud 
tegevuse tulemustest, eelkõige Euroopa Ülemkogu strateegilistes suunistes esile tõstetud 
valdkondades;

7. rõhutab, kui tähtis on tagada vastastikku tugevdatud seosed mikro- ja 
makromajanduspoliitika ning tööhõive- ja sotsiaalpoliitika meetmete vahel, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia üldiste eesmärkide saavutamiseks hädavajalik;

8. kavatseb ka edaspidi pöörata erilist tähelepanu tööhõive- ja sotsiaalolukorra ning 
makromajanduse olukorra vastastikusele mõjule, tehes seda muu hulgas Euroopa 
poolaasta arutelu raames.


