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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että SEUT:n 9 artiklan nojalla EU:n toimien ja toiminnan määrittelyssä ja 
toteuttamisessa on otettava huomioon korkean työllisyystason edistäminen ja riittävän 
sosiaalisen suojelun takaaminen;

B. ottaa huomioon, että perussopimukset sisältävät useita mahdollisuuksia tukea työllisyyttä 
ja sosiaalipolitiikkaa, ja että viimeksi mainittujen mahdollisuuksia ei ole tähän mennessä 
hyödynnetty täysimääräisesti;

1. korostaa tarvetta parantaa sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmää Euroopan unionissa 
samaan aikaan, kun luodaan unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmää;

2. vaatii sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan tehostettua seurantaa siten, että seuranta 
vastaa kansallisten talouspoliittisten toimintalinjojen valvontaa koskevia määräyksiä;

3. kehottaa ottamaan käyttöön verotuksen ja makrotalouden viitearvoja täydentävät 
työllisyyttä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevat viitearvot, jotka sisältyvät euroalueen 
budjettikurin velvoittavaan valvontaan, jotta voidaan varmistaa SEUT:n 9 artiklan 
asianmukainen täytäntöönpano;

4. korostaa, että sisäinen epätasapaino ja sen kärjistyminen edellyttää EU:n tai euroalueen 
tason automaattisia vakauttajia, nuorisotakuu ja vähimmäistyöttömyyskorvaus mukaan 
luettuina;

5. panee merkille, että työllisyys ja sosiaalipolitiikka eivät sisälly selvitykseen "Kohti 
todellista talous- ja rahaliittoa" eivätkä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Van 
Rompuyn väliaikaiseen kertomukseen; toistaa näin ollen yhteiskuntasopimusta koskevan 
pyyntönsä, joka sisältyy parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan 15. lokakuuta 
2012 hyväksymään mietintöön sekä komissiolle esitettyihin suosituksiin, jotka koskevat 
Eurooppa-neuvoston, komission, Euroopan keskuspankin ja euroryhmän puheenjohtajan 
kertomusta "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa";

6. korostaa, että SEUT:n 121 artiklaan ja SEUT:n 148 artiklaan perustuvien 
sosiaalipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa koskevien määräysten välinen tasapaino on 
palautettava; 

7. kehottaa komissiota vaatimaan, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansalliset 
työllisyyssuunnitelmansa kansallisiin uudistusohjelmiinsa;

8. toistaa vaatimuksensa, joka koskee eurooppalaisen ohjausjakson demokraattista 
ulottuvuutta, mukaan luettuna parlamentin roolin vahvistaminen tavanomaisella 
lainsäädäntömenettelyllä yhteistyössä jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa ja 
vuorovaikutuksessa työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;
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9. kehottaa jäsenvaltioita, joissa perusteettomat määrävähemmistösäännöt estävät tarvittavan 
edistymisen, laajentamaan tehostettua yhteistyötä siten, että se sisältää myös sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikan. 


