
PA\918149ET.doc PE500.437v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2012/2078(INI)

8.11.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Mitmetasandilise valitsemise konstitutsioonilised probleemid Euroopa Liidus
(2012/2078(INI))

Arvamuse koostaja: Stephen Hughes



PE500.437v01-00 2/3 PA\918149ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\918149ET.doc 3/3 PE500.437v01-00

ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 sätestatule tuleb ELi 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtta arvesse kõrge tööhõive 
edendamist ja piisava sotsiaalse kaitse tagamist;

B. arvestades, et aluslepingutest lähtuvalt saaks tööhõive- ja sotsiaalpoliitikas rakendada 
erinevaid suundi, mille potentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud;

1. rõhutab, et samaaegselt Euroopa majanduse juhtimise sisseseadmisega on vaja Euroopa 
tasandil parandada ka sotsiaalset juhtimist;

2. nõuab liikmesriikide majanduspoliitika järelevalvet käsitlevate sätetega võrreldavat 
tõhustatud järelvalvet sotsiaal- ja tööhõivepoliitika üle;

3. nõuab, et euroala eelarvedistsipliini kohustusliku järelevalve eeskirjade raames 
kehtestataks lisaks fiskaalsetele ja makromajanduslikele võrdlusalustele ka tööhõivealased 
ja sotsiaalsed võrdlusalused, et kindlustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 
nõuetekohane rakendamine;

4. rõhutab, et süveneva sisemise tasakaalutuse tõttu on vaja ELi või euroala tasandil 
kasutusele võtta automaatsed stabiliseerimismehhanismid, nt noortetagatis või 
töötustoetuse alammäär;

5. märgib, et ei tegevuskavas „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” ega Euroopa 
Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy esitatud vahearuandes ei käsitletud tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitikat; kordab oma nõuet koostada sotsiaalpakt, nagu on kirjeldatud majandus-
ja rahanduskomisjoni 15. oktoobril 2012. aastal vastu võetud raportis, mis sisaldab ka 
soovitusi komisjonile seoses Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, 
Euroopa Keskpanga presidendi ja eurorühma esimehe aruandega „Tõelise majandus- ja 
rahaliidu suunas”;

6. rõhutab, et tuleb taastada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 121 ja 148 sotsiaal- ja 
majanduspoliitiliste sätete vaheline tasakaal;

7. kutsub komisjoni üles nõudma liikmesriikidelt riikliku töökohtade loomise kava esitamist 
osana nende riiklikust reformikavast;

8. kordab oma nõuet tugevdada koostöös sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga Euroopa 
poolaasta demokraatlikku mõõdet, tugevdades seadusandliku tavamenetluse kaudu 
Euroopa Parlamendi rolli ja kaasates liikmesriikide parlamente;

9. kutsub liikmesriike üles laiendama tõhustatud koostöö põhimõtte rakendamist sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitikale, kui õigustamatu blokeeriv vähemus takistab vajalikku edasiminekut.


