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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:
A.

ottaa huomioon, että Euroopan työllisyysstrategia ja SEUT-sopimuksen 148 artiklaan
perustuvat työllisyyttä koskevat suuntaviivat luovat puitteet työllisyyttä ja
työmarkkinoita koskeville toimenpiteille, jotka on pantava täytäntöön Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi,

B.

ottaa huomioon, että työllisyys, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka ovat olennainen osa
uudistuksia, jotka on toteutettava sekä makrotalouden seurannan että Eurooppa 2020 strategian temaattisen seurannan puitteissa,

C.

ottaa huomioon, että on tarpeen varmistaa työllisyyden sekä sosiaali- ja talouspolitiikan
välinen vahvempi yhteentoimivuus eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, ja katsoo,
että tämä on toteutettava edistäen demokraattista vastuullisuutta, omistajuutta ja
legitiimiyttä,

1.

katsoo, että Eurooppa 2020 -strategialla ja eurooppalaisella ohjausjaksolla tehostetun
taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon kehyksenä on potentiaalia auttaa vahvistamaan
yhteistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen
synnyttämiin haasteisiin, edellyttämiin toimiin ja itse tilanteen arvioimiseen; pahoittelee
kuitenkin sitä, ettei Euroopan parlamenttia ole otettu mukaan tähän prosessiin
ensimmäisen eurooppalaisen ohjausjakson aikana;

2.

kehottaa neuvostoa ja komissiota kunnioittamaan toissijaisuuden ja sosiaalisen
vuoropuhelun periaatteita myös palkkojen ja eläkkeiden tapauksessa, kun ne neuvovat
jäsenvaltioita politiikan suunnittelussa, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota
kunnioittamaan jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten toimivaltaa näillä aloilla
SEUT-sopimuksen 153 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

3.

ilmoittaa aikovansa myötävaikuttaa aktiivisesti Eurooppa 2020 -strategian ja
eurooppalaisen ohjausjakson – sen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat
mukaan lukien – täytäntöönpanoon ja pitämään ne koko vuoden ajan tärkeällä sijalla
poliittisella asialistalla;

4.

ilmoittaa lisäksi aikovansa ilmaista näkemyksensä Eurooppa 2020 -strategian työllisyysja sosiaaliasioihin liittyvistä näkökohdista asiaa koskevassa päätöslauselmassa, joka
annetaan kevään Eurooppa-neuvoston kokousta silmällä pitäen;

5.

on valmis ryhtymään asianomaisten sidosryhmien – työmarkkinaosapuolet ja
kansalaisjärjestöt mukaan lukien – kanssa säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun ja
keskusteluun Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaaliasioihin liittyvistä
näkökohdista sekä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, ja kehottaa tässä yhteydessä
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a)

komissiota esittämään parlamentille vuotuisen kasvuselvityksensä ja yhteisen
työllisyysraportin, ehdotuksensa vuosittaisiksi työllisyyssuuntaviivoiksi sekä
mahdollisen ehdotuksen SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohtaan perustuviksi
maakohtaisiksi suosituksiksi;

b) työllisyyskomiteaa ilmoittamaan suorittamansa työllisyyden seurannan tuloksista
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle;
c)

työmarkkinaosapuolia, sosiaalialan kansalaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä
osallistumaan säännölliseen keskusteluun parlamentin kanssa varsinkin työllisyysja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanosta sekä edistymisestä kyseisiin aloihin
liittyvien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa;

6.

kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille keskinäisen oppimisen ohjelman
mukaisesti toteutetun toiminnan tuloksista varsinkin niillä osa-alueilla, joita korostetaan
Eurooppa-neuvoston strategisessa ohjauksessa;

7.

korostaa, että on tärkeää varmistaa yhtäältä mikro- ja makrotalouspolitiikan ja toisaalta
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan välinen molemminpuolisesti tehostettu yhteentoimivuus,
joka on olennaisen tärkeää Eurooppa 2020 -strategian kokonaistavoitteiden
saavuttamisen kannalta;

8.

on edelleen sitoutunut kiinnittämään muun muassa eurooppalaista ohjausjaksoa
käsitellessään erityistä huomiota työllisyyden ja sosiaalisen tilanteen vaikutukseen
makrotaloudelliseen tilanteeseen ja päinvastoin.
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