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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. toteaa, että jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2010 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; 
panee kuitenkin merkille, että EU ei kykene saavuttamaan tavoitteita aikataulun 
mukaisesti, sillä yhdistetyt kansalliset tavoitteet ovat liian vaatimattomia ja toteutetut 
toimenpiteet eivät ole edistäneet asiaa merkittävästi;

1. pitää valitettavana, että vaikka komissio on todennut jäsenvaltioiden kansallisissa 
uudistusohjelmissaan antamat sitoumukset riittämättömiksi Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamiseksi, yhtäkään jäsenvaltiota ei ole kehotettu maakohtaisissa suosituksissa 
tehostamaan kansallisten tavoitteiden toteutusta;

2. pitää myönteisinä tiedonantoa "Tavoitteena työllistävä elpyminen" sekä komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjoja; kehottaa komissiota asettamaan vuoden 2013 
kasvuselvityksessä etusijalle vihreän talouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tieto- ja 
viestintätekniikan mahdollisuudet luoda työpaikkoja;

3. pitää valitettavana, että suurin osa jäsenvaltioista ei esittänyt kansallisen 
uudistusohjelmansa 2012 yhteydessä kansallista työllisyyssuunnitelmaa;

4. pitää myönteisenä suositusta siirtymisestä työn verotuksesta ympäristöä vahingoittavan 
toiminnan verottamiseen; kehottaa jäsenvaltioita panemaan suosituksen täytäntöön ja 
varmistamaan, että asiasta hyötyvät erityisesti pienituloiset;

5. muistuttaa kehottaneensa komissiota laatimaan osuus- ja yhteisötalouden 
toimintapuitteet, koska osuus- ja yhteisötalous on tärkeä osa Euroopan sosiaalista mallia 
ja sisämarkkinoita;

6. pitää valitettavana, että neuvosto ei ole vuoden 2012 suuntaviivoissaan noudattanut 
parlamentin kehotusta siitä, että olisi keskityttävä työpaikkojen laatuun; kehottaa 
komissiota sisällyttämään vuoden 2013 kasvuselvitykseen työpaikkojen laadun ja 
työntekijöiden perusoikeudet sekä työmarkkinaliikkuvuuden, yrittäjyyden ja rajat 
ylittävän liikkuvuuden tukemisen parantamalla työpaikasta toiseen siirtyvien 
työntekijöiden turvaa;

7. muistuttaa kehottaneensa jäsenvaltioita varmistamaan, että epävarmoissa, tilapäisissä tai 
osa-aikaisissa työsuhteissa olevilla työntekijöillä tai itsenäisillä ammatinharjoittajilla on 
riittävä sosiaalinen suojelu ja mahdollisuus koulutukseen, sekä panemaan täytäntöön 
asiaa koskevat puitesopimukset;

8. pitää myönteisinä suosituksia, joissa on käsitelty naisten vähäistä osallistumista 
työelämään; kehottaa komissiota puuttumaan suuntaviivoissaan työmarkkinoiden 
eriytymiseen, hoitovastuiden epätasaiseen jakautumiseen sekä vaikutuksiin, joita julkisen 
talouden vakauttamisesta aiheutuu naisille;
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9. toteaa, että useille jäsenvaltioille on annettu palkkoja koskevia suosituksia; kehottaa 
komissiota varmistamaan, ettei lisätä työssäkäyvien köyhyyttä tai palkkaeroja tai 
vaikeuteta pienipalkkaisten asemaa;

10. pitää myönteisenä, että komissio ja neuvosto ovat keskittyneet nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan; kehottaa komissiota ehdottamaan viipymättä sitovaa eurooppalaista 
nuorisotakuuta; kehottaa neuvostoa tekemään nopeasti päätöksen 
työllisyyspakettiehdotuksista;

11. pitää myönteisenä vuoden 2012 suuntaviivoihin sisältyvää suositusta, että torjutaan 
kriisin sosiaalisia seurauksia ja että maakohtaisissa suosituksissa kiinnitetään enemmän 
huomiota köyhyyden torjuntaan; on kuitenkin erittäin huolestunut köyhyyden 
lisääntymisestä Euroopan unionissa;

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkistamaan tulostaulua makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi ja sen taloudellisen ja työllisyyttä koskevan ulottuvuuden vahvistamiseksi;

13. on huolestunut siitä, että rahoitustukiohjelman piiriin kuuluville jäsenvaltioille ei ole 
annettu suosituksia Eurooppa 2020 -tavoitteista; kehottaa komissiota arvioimaan, miten 
talouden sopeuttamisohjelma vaikuttaa yleistavoitteisiin;

14. kehottaa neuvostoa pyrkimään pikaiseen sopimukseen parlamentin kanssa ja soveltamaan 
välittömästi ehdotettua vakavissa vaikeuksissa olevien maiden tehostettua valvontaa, 
mukaan lukien sosiaalisten vaikutusten arviointi ja sen seuraaminen, että 
sopeuttamisohjelmat ovat täysin sopusoinnussa talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa;

15. kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt ja 
paikallisviranomaiset mukaan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa tapahtuvaan 
toimintalinjojen suunnitteluun ja toteutukseen;

16. kehottaa komissiota sopimaan yhdessä parlamentin kanssa vuosittaisten kasvuselvitysten 
sellaisesta muodosta, että parlamentti voi muuttaa sitä ennen kuin neuvosto hyväksyy 
sen;

17. kehottaa komissiota parantamaan eurooppalaisen ohjausjakson laatua, lisäämään sen 
avoimuutta ja vahvistamaan sen demokraattista vastuullisuutta ehdottamalla 
lainsäädäntöä, jossa määritellään toimitettavien asiakirjojen muotoon ja aikatauluun 
sovellettavat vaatimukset;

18. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan menettelyistä, jotka mahdollistavat aidon 
parlamentaarisen keskustelun ja kansallisen tason sidosryhmien osallistumisen.


