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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:

1. pitää myönteisenä, että jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden edistymistä koskevat kertomuksensa, ja että joissakin tapauksissa jäsenvaltiot 
ovat määrittäneet tavoitteita koskevat erityiset hankkeensa; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään mainitut kertomukset vuoden 2014 eurooppalaista ohjauskehystä koskeviin 
kertomuksiinsa;

2. toteaa, että tänä vuonna laaditut maakohtaiset suositukset ovat erityisen tärkeitä, koska 
niissä jäsenvaltiot määrittävät koheesiopolitiikkaa koskevat ensisijaiset tavoitteensa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa; vaatii tässä yhteydessä EU:n kasvua 
ja työllisyyttä edistävien toimien rahoituksen tehostamista ja että erityisesti on torjuttava 
nuorisotyöttömyyttä;

3. pitää myönteisenä, että useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä 
työmarkkinauudistuksia, joiden tarkoituksena on tehostaa työmarkkinoiden kestävyyttä 
soveltamalla enenevässä määrin sisäistä ja ulkoista joustavuutta, vähentämällä 
segmentoitumista toimia ja edistämällä siirtymistä työpaikasta toiseen; 

4. toteaa, että kaikille jäsenvaltioille on annettu työtekijöiden osallistumisen tasoa koskevia 
suosituksia; kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa työttömyysluvut ovat korkeat, tehostamaan 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, kuten 
koulutusta ja työvoimapalveluja, sekä jatkamaan uudistuksia, joilla helpotetaan 
työllistymistä, ehkäistään varhaista poistumista työmarkkinoilta, vähennetään 
työvoimakustannuksia ja torjutaan työmarkkinoiden segmentoitumista;

5. muistuttaa, että työttömien nuorten tilanne on erityisen huolestuttava ja että tarvitaan 
kiireellisiä toimenpiteitä; pyytää nuorisotyöttömyyttä koskevaa eurooppalaista sopimusta, 
jonka avulla pannaan täytäntöön kauan sitten sovitut toimenpiteet ja sitoudutaan 
käyttämään uusia resursseja ja uusia keinoja nuorisotyöttömyyden torjuntaan 

6. pitää myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt eurooppalaisen nuorisotakuun ja 
myöntänyt nuorisotyöllisyysaloitteelle 6 miljardia euroa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmät;

7. kehottaa komissiota jatkamaan nuorisotyöttömyyttä käsittelevien toimintaryhmien työtä, 
jotta jäsenvaltioita autetaan puuttumaan pahimpaan nuorisotyöttömyyteen ja jotta EU:n 
rakennerahoitus ohjelmoiden uudelleen siten, että kohteena ovat nuoret henkilöt; pitää 
myönteisenä komission aikomusta hyödyntää Euroopan ammatillisen liikkuvuuden 
portaalia (EURES) tehostamalla ja laajentamalla sen toimia ja edistämällä erityisesti 
nuorten liikkuvuutta;

8. korostaa, että tarvitaan erityisiä toimia, joilla lisätään naisten, ikääntyneiden 
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työntekijöiden ja vammaisten työntekijöiden osallistumista työelämään siten, että 
varmistetaan tehokkaat kannustimet, joilla edistetään työelämään palaamista ja 
työelämässä pysymistä; muistuttaa, että ratkaisevan tärkeitä tekijöitä ovat myös 
varhaiskasvatukseen ja lastenhoitoon liittyvien palvelujen laatu, kohtuuhintaisuus ja 
saatavuus;

9. korostaa, että pitkäaikaistyöttömiä olisi tuettava aktivointialoitteilla, kuten avustusten 
varassa elämisestä työelämään siirtymistä tukevilla ohjelmilla sekä työmarkkinoille 
palaamista tukevilla asianmukaisilla etuusjärjestelmillä; 

10. muistuttaa, että palvelualan suuret taloudelliset ja työllistämismahdollisuudet ovat 
edelleen hyödyntämättä; vaatii EU:n palveludirektiivin täydellistä ja asianmukaista 
täytäntöönpanoa; kehottaa jäsenvaltioita poistamaan vähittäismyynnin esteet ja 
asiantuntijapalvelujen tarjoamisen ja säänneltyjen ammattien liialliset rajoitukset; 

11. muistuttaa ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuudesta ja pullonkauloista 
eri alueilla ja sektoreilla sekä tiettyjen opetus- ja koulutusjärjestelmien kyvyttömyydestä 
vastata markkinoiden tarpeisiin; pitää myönteisinä useiden jäsenvaltioiden 
ammattikoulutuksen ja koulutusjärjestelmän uudistamista, joiden tavoitteena on 
mukauttaa erityisesti nuorten henkilöiden ammattitaito ja osaaminen vastaamaan 
työmarkkinoiden tarpeita; muistuttaa, että lähes kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava 
lisätoimenpiteitä ja investoitava opetukseen ja koulutukseen; 

12. panee merkille, että talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut ankarasti ja pysyvästi 
työttömyyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen jäsenvaltioissa, mikä on johtanut köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen kestämättömään kasvuun, mukaan lukien lapsiköyhyys, 
kodittomuus, työssäkäyvien köyhyys ja kotitalouksien ylivelkaantuminen; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita vahvistamaan turvaverkkoja ja varmistamaan asianomaisia 
henkilöitä tukevan sosiaaliturvan tehokkuuden;

13. pitää myönteisenä, että tänä vuonna monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet entistä 
tehokkaammin varmistamaan kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen; 
korostaa, että kaikkien osapuolten osallistuminen välttämättömien uudistusten 
toteuttamiseen on ratkaisevan tärkeää uudistusten toteuttamisen ja onnistumisen kannalta.


