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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

(2012/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 145, 148 ja 152 artiklan sekä 153 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artiklan,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys 2013" (COM(2012)0750) ja sen liitteenä olevan luonnoksen 
työllisyysraportiksi,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys 2012" (COM(2011)0815) ja sen liitteenä olevan luonnoksen yhteiseksi 
työllisyysraportiksi,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman "talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano"1,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta2,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 
-strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa3,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/707/EU 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista4,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Tavoitteena 
työllistävä elpyminen" (COM(2012)0173),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0408.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0542.
3 EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
4 EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.
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– ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisen kysymyksen O-000120/2012 ja siihen 
liittyvän 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman työllistävää elpymistä koskevasta 
tavoitteesta1,

– ottaa huomioon komission 23. marraskuuta 2010 antaman tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010)0682)2,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma"3,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)0758),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista4,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission suosituksen 2008/867/EY 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Mahdollisuuksia nuorille -aloitteesta" 
(COM(2011)0933),

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisen kysymyksen B7-0113/2012 ja siihen 
liittyvän 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman "Mahdollisuuksia nuorisolle 
-aloitteesta"6,

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Nuoret liikkeellä –
Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu Euroopan unionissa" (COM(2010)0477),

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Nuoret liikkeellä -
aloite: puitteet Euroopan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien 
parantamiseksi"7,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman nuorten työmarkkinoille
pääsyn edistämisestä sekä harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen 
aseman vahvistamisesta8,

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämisestä1,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0260.
2 Ks. 26. marraskuuta 2010 annettu korjattu versio.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0466.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
5 EUVL L 307, 18.11.2008, s. 11.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0224.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0230.
8 EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
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– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY2,

– ottaa huomioon neuvoston 7. maaliskuuta 2011 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen (2011–2020),

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28. kesäkuuta 1999 annetun 
neuvoston direktiivin 1999/70/EY3,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 1997/81/EY Euroopan 
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan 
keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-
aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasiain valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että kriisin työllisyyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen aiheuttamat 
vaikutukset ovat kauaskantoisia ja että niitä pahentavat tällä hetkellä valtioiden 
velkakriisin ja euroalueen tiukan rahapolitiikan vuoksi tietyissä valtioissa käyttöön 
otettujen julkisen talouden vakauttamistoimien vaikutukset, ja katsoo, että tämä on 
ristiriidassa muilla keskeisillä talousalueilla toteutettujen toimien kanssa ja että tällä ei 
voida tarjota tehokasta vastausta velkakriisiin eikä edistää kasvua; ottaa huomioon, että 
euroalue on taantumassa ja että EU on tällä hetkellä ainoa merkittävä alue maailmassa, 
jolla työttömyys kasvaa edelleen;

B. ottaa huomioon, että työllisyystilanne on heikentynyt vuonna 2012 ja että näkymät 
vuodelle 2013 ovat pessimistisiä; ottaa huomioon, että työmarkkinoiden lohkoutuminen 
on lisääntynyt edelleen, pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt hälyttävästi, kotitalouksien 
keskimääräiset tulot vähentyvät monissa jäsenvaltioissa ja indikaattorit osoittavat 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen yleistyvän ja voimistuvan, sekä sen, että 
työssäkäyvien köyhyys ja sosiaalisten erojen kärjistyminen on kasvussa monissa 
jäsenvaltioissa;

C. toteaa, että työttömyys on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2008 lähtien ja että 
työttömien määrä on noussut EU:ssa 25 miljoonaan, mikä vastaa 10,5 prosenttia 
työikäisestä väestöstä; ottaa huomioon, että työttömien määrä on noussut pelkästään 
edellisen 12 kuukauden aikana kahdella miljoonalla hengellä; ottaa huomioon, että 
työllisyys on heikentynyt voimakkaammin valtioissa, joissa julkisen talouden vakautus on 
ollut tuntuvinta;

                                                                                                                                                  
1 EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
4 EYVL L 14, 20.1.1998, s. 9.



PE500.606v01-00 6/29 PR\920139FI.doc

FI

D. toteaa, että nuorten työmarkkinatilanne on erityisen vaikea heidän koulutustasostaan 
riippumatta ja että he päätyvät usein epävarmoihin työsuhteisiin ja palkattomiin 
harjoittelupaikkoihin; ottaa huomioon, että nuorten vaikea tilanne aiheutuu osittain 
hankittujen taitojen ja työmarkkinoiden kysynnän välisestä epäsuhtaisuudesta, rajallisesta 
maantieteellisestä liikkuvuudesta, koulunkäynnin jättämisestä varhain ilman tutkintoja, 
asianmukaisen osaamisen ja työkokemuksen puutteesta, epävarmoista työoloista, 
ammatillisen koulutuksen rajallisista mahdollisuuksista ja aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan tehottomuudesta;

E. toteaa, että koko unionissa useampi kuin yksi viidestä nuoresta on työtön (22,8 %) ja että 
joissakin jäsenvaltioissa yli puolet nuorista on työttömiä; ottaa huomioon, että 
8,3 miljoonaa alle 25-vuotiasta eurooppalaista on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella; 
ottaa huomioon, että nämä luvut kasvavat ja että on olemassa vaara sukupolven 
menettämisestä;

F. toteaa, että kriisistä kärsivät huomattavasti myös eläkeikää lähestyvät, 
pitkäaikaistyöttömät, kolmansista maista peräisin olevat ja vähän koulutetut työntekijät;

G. ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyyden määrä on noussut hälyttävästi vuoden 2012 
toisella neljänneksellä, ja luvut osoittavat, että 11,1 miljoonaa työtöntä eurooppalaista, 
mikä vastaa 4,6 prosenttia työikäisestä väestöstä, on ollut ilman työtä yli 12 kuukautta; 
ottaa huomioon, että todennäköisyys siitä, että työttömät löytävät työpaikan, on 
vähentynyt useimmissa jäsenvaltioissa ja erityisesti niissä, joissa on toteutettu merkittäviä 
julkisen talouden vakauttamistoimenpiteitä;

H. toteaa, että 27 jäsenvaltion unionissa yli 120 miljoonaa ihmistä uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen, koska ovat suuressa köyhyysvaarassa, heillä on vakava aineellinen puute 
tai he elävät kotitalouksissa, joiden työssäkäyntiaste on hyvin alhainen; 

I. ottaa huomioon, että sosiaalisen suojelun komitea varoittaa tuloköyhyyden,
lapsiköyhyyden, vakavan aineellisen puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen uhkaavan yhä 
useampia ihmisiä julkisen talouden vakauttamistoimenpiteiden vaikutusten vuoksi;

J. katsoo, että kasvun ja korkean työllisyysasteen saavuttaminen on välttämätöntä talouden 
elpymiselle, julkisen talouden vakauttamiselle sekä hyvinvointivaltion kestävyydelle ja 
julkiselle taloudelle pitkällä aikavälillä; 

K. ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 30. tammikuuta 2012 esittämän näkökannan, että 
"kasvu ja työllisyys elpyvät vain, jos noudatamme johdonmukaista ja laajapohjaista 
toimintatapaa, jossa yhdistyvät tulevaan kasvuun tehtävät investoinnit varmistava älykäs 
julkisen talouden vakauttaminen, terveet makrotalouspolitiikat sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistava aktiivinen työllisyysstrategia";

L. katsoo, että julkisen talouden vakauttamista on jatkettava korkean velkatason ja julkiselle 
taloudelle aiheutuvien pitkän aikavälin haasteiden vuoksi; katsoo, että julkisen talouden 
vakauttamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen lyhyellä aikavälillä 
erityisesti valtioissa, jotka ovat laman kourissa tai joiden kasvu on marginaalista, ja 
katsoo, että tämä vaarantaa tulevan kasvun ja työpaikkojen luomista koskevat 
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mahdollisuudet; katsoo, että julkisen talouden vakauttamista on jatkettava siten, että 
edistetään kasvua;

M. toteaa, että tilanteen kiireellisyydestä huolimatta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisen edistyminen jäsenvaltioissa on aiheuttanut pettymyksen; toteaa, että 
vuoden 2012 kansallisissa uudistusohjelmissa esitetyt sitoumukset ovat riittämättömiä 
useimpien EU:n tasolla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

N. ottaa huomioon, että EU sijoittaa tutkimukseen, innovointiin, koulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, jotka ovat talouskasvun ja työpaikkojen luomisen keskeisiä aloja, 
edelleen vähemmän kuin sen tärkeimmät taloudelliset kumppanit ja kilpailijat muualla 
maailmassa;

O. ottaa huomioon, että sukupuolinäkökulma on keskeinen Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamiseksi, koska naiset ovat edelleen suurin käyttämätön 
voimavara työmarkkinoilla; ottaa huomioon, että naiset muodostavat enemmistön 
köyhyysrajan alapuolella elävistä henkilöistä EU:ssa; katsoo, että tämän vuoksi 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamiseen ja naisia koskeviin erityistoimiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota koko eurooppalaisen ohjausjakson ajan; 

P. katsoo, että työllisyys-, sosiaali- ja talouspolitiikan välillä on tarpeen varmistaa laajempi 
vuorovaikutus eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä;

Q. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää edistää eurooppalaiseen ohjausjaksoon osallistuvien 
kaikkien toimijoiden demokraattista vastuuta, omistajuutta ja legitimiteettiä; toteaa, että 
Euroopan parlamentin asianmukainen osallistuminen on tältä osin olennaista;

R. ottaa huomioon, että kansalliset parlamentit ovat kansalaisten valtuuttamia edustajia ja 
heidän oikeuksiensa takaajia; katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönotossa 
olisi kunnioitettava täysimääräisesti kansallisten parlamenttien erioikeuksia;

Keskeiset viestit kevään Eurooppa-neuvostolle

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa varmistamaan, että seuraavat viestit sisällytetään 
vuoden 2013 eurooppalaista ohjausjaksoa koskeviin toimintaohjeisiin, ja antaa 
puhemiehelle valtuudet puolustaa tätä kantaa kevään Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
14.−15. maaliskuuta 2013;

2. pitää valitettavana, että viime vuoden eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistetut 
ensisijaiset tavoitteet ja erityisesti ne, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen, työn laatuun 
sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan, eivät ole johtaneet odotettuihin 
tuloksiin;

3. huomauttaa, että taloudellinen tilanne ja kriisistä aiheutuneet sosiaaliset seuraukset ovat 
entisestään pahentuneet edellisen vuoden aikana ja korostaa sen vuoksi, että erityisesti 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla on tärkeää vahvistaa jäsenvaltioiden sitoutumista 
vuoden 2013 toimintaohjeiden noudattamiseen;

I. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
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4. kehottaa Eurooppa-neuvostoa varmistamaan, että vuotuisen kasvuselvityksen perusteella 
määritetyt vuotuiset toimintaohjeet ovat kaikilta osin sellaiset, että niillä keskitytään 
täyttämään kaikki Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevat tavoitteet;

5. pahoittelee, että vuoden 2012 toimintaohjeet ja niiden täytäntöönpano eivät ole olleet 
riittävän tehokkaita Eurooppa 2020 -strategian poliittisten tavoitteiden saavuttamisen 
alalla;

6. pahoittelee, että vuoden 2012 kansallisissa uudistusohjelmissa esitetyt sitoumukset ovat 
riittämättömiä useimpien EU:n tasolla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; on 
huolissaan siitä, että tämänhetkiset kansalliset tavoitteet eivät ole riittäviä Eurooppa 2020 
-strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden 
saavuttamiseksi; 

7. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään vuoden 2013 kansallisissa uudistusohjelmissa 
tarvittavat sitoumukset Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

8. kehottaa Eurooppa-neuvostoa varmistamaan poliittisissa suuntaviivoissaan, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen varataan riittävästi EU:n varoja; 
kehottaa jäsenvaltioita varaamaan tehokkaammin varoja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

II. Työpaikkojen luominen rakenteellisilla uudistuksilla ja kasvua varten kohdennetuilla 
sijoituksilla

9. pitää valitettavana, että useimmat jäsenvaltiot eivät noudattaneet viime vuonna 
sitoumustaan esittää kansallinen työllisyyssuunnitelma osana vuoden 2012 kansallista 
uudistusohjelmaansa; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tätä sitoumusta vuonna 2013; 
korostaa, että kansallisiin työllisyyssuunnitelmiin olisi sisällyttävä kattavia toimia 
työpaikkojen luomiseksi ja vihreän työllisyyden edistämiseksi, työllisyyspolitiikkojen ja 
rahoitusvälineiden välinen yhteys, työmarkkinauudistuksia, selkeä aikataulu monivuotisen 
uudistusohjelman toteuttamiseksi seuraavien 12 kuukauden aikana sekä tiedot aloista ja 
alueista, joilla on pula tietyn alan työntekijöistä tai liikaa tietyn alan työvoimaa; 

10. pitää valitettavana, että komissio ei pidä kansallisia työllisyyssuunnitelmia pakollisena 
vaatimuksena ja kehottaa komissiota valvomaan niiden valmistelua kunkin vuoden 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana; 

11. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan työpaikkojen luomisen edistämiseksi toimenpiteitä, 
kuten työverouudistuksia, joilla tarjotaan työllisyyskannustimia, edistetään ja tuetaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja yritysten perustamista, parannetaan liiketoiminnan 
edellytyksiä, helpotetaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia, muutetaan epävirallinen ja 
pimeä työ laillisiksi työsuhteiksi, tehostetaan työmarkkinoita mukautuvimmiksi, 
dynaamisimmiksi ja osallistavimmiksi, nykyaikaistetaan palkanmuodostusjärjestelmiä, 
jotta palkat yhdenmukaistetaan tuottavuuden kehityksen perusteella, sekä hyödynnetään 
vihreän talouden, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan kaltaisten 
alojen korkeaa työllistämispotentiaalia työpaikkojen luomiseksi;
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III. Nuorisotyöttömyys

12. kehottaa Eurooppa-neuvostoa tekemään nuorten työttömyydestä painopistealan 
vuoden 2013 toimintaohjeissa;

13. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä toimenpiteitä nuorten työttömyyden 
torjumiseksi, kuten kohdennettuja aktiivisia työmarkkinapoliittisia toimia, ammattitaidon 
tarjonnan ja kysynnän välistä epäsuhtaisuutta torjuvia toimia, estämällä erityisesti 
koulunkäynnin tai oppisopimuskoulutuksen keskeyttämisen varhaisessa vaiheessa ja 
varmistamalla, että koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmät tarjoavat nuorille tarvittavat 
tiedot tehokkaalla tavalla, sekä edistämällä nuorten yrittäjyyttä ja tehokkaan 
liiketoiminnan kehittämistä ja järjestelyitä, joilla turvataan siirtyminen koulutuksesta 
työelämään;

14. kehottaa jäsenvaltiota kehittämään kattavia strategioita nuorille, jotka ovat työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella;

IV. Mukautuvammat, dynaamisemmat ja osallistavammat markkinat ja laadukkaammat 
työpaikat

15. pahoittelee, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 ei käsitellä työpaikkojen laatua ja 
että siinä kiinnitetään liian vähän huomiota tarvittavien edellytysten luomiseksi 
työvoimaosuuden lisäämiselle erityisesti, kun kyseessä ovat naiset, vammaiset ja 
vähäosaisimmat henkilöt;

16. palauttaa mieliin, että kuilu jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalialan indikaattoreiden 
välillä syvenee; huomauttaa, että jäsenvaltiot, joiden työmarkkinoiden segmentoituminen 
on suhteellisen vähäistä, joilla on vahva sosiaaliturvajärjestelmä, jotka voivat tilapäisesti 
mukauttaa työaikaa ja joilla on muita joustavia työjärjestelyitä (sisäinen joustavuus) ovat 
osoittautuneet kestävämmiksi kriisin aiheuttamien työllisyysvaikutusten ja sosiaalisten 
seurausten alalla;

17. vaatii, että työmarkkinoiden on oltava mukautuvampia ja dynaamisempia, että niiden on 
voitava sopeutua taloudellisen tilanteen häiriöihin ilman, että aiheutetaan irtisanomisia ja 
että niiden on oltava kattavampia ja edistettävä erityisesti suojattomimmassa ja 
heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden työvoimaosuuden lisäämistä;

18. varoittaa, että säästötoimenpiteillä ei saisi vaarantaa työllisyyden laatua eikä sosiaaliturvaa 
tai terveys- ja turvallisuusnormeja;

V. Koulutukseen investoiminen

19. korostaa, että koulutuksen asema on keskeinen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaat investoinnit koulutukseen samalla, kun ne 
jatkavat julkisen talouden vakauttamista;
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VI. Julkisten palvelujen laadun takaaminen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuminen 

21. on erittäin huolestunut, että köyhyys ja työttömyys ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä 
edellisestä vuoden 2012 eurooppalaisen ohjausjaksosta;

22. pitää myönteisenä, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 käsitellään köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä sekä torjutaan kriisin sosiaalisia seurauksia; kehottaa komissiota 
painottamaan näitä toimenpiteitä maakohtaisissa suosituksissa ja erityisesti käsittelemään 
työssäkäyvien köyhyyttä, niiden henkilöiden köyhyyttä, joiden yhteydet työmarkkinoille 
ovat rajalliset tai olemattomat, sekä vanhusten köyhyyttä; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään tällaisen ohjeen ensisijaiseksi toimeksi;

23. katsoo, että kokonaisvaltaisten aktiivisten osallistamisstrategioiden toteuttamisen on 
oltava keskeisellä sijalla EU:n ja jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisissa ohjelmissa;

VII. Suhteellisen ja eriytetyn kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen 
jatkaminen ja samanaikainen talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen 
varmistaminen

24. tunnustaa tarpeen jatkaa julkisen talouden vakauttamista koskevia ohjelmia julkisen 
talouden kestävyyden varmistamiseksi, mutta varoittaa negatiivisesta lyhyen aikavälin 
kasvusta ja sen työllisyysvaikutuksista erityisesti valtioissa, jotka ovat laman kourissa tai 
joiden kasvuluvut ovat marginaalisia;

25. katsoo, että julkisen talouden vakauttamisen on jatkuttava oikeasuhtaisella ja kasvua 
tukevalla tavalla ja että vakautuksen tahtia on eriytettävä eri valtioissa niiden julkisen 
talouden tilan mukaisesti, jotta mahdollisen kielteisen kasvun ja työllisyysvaikutuksien 
sekä velan kestävyyden riskien välillä saadaan aikaan asianmukainen tasapaino;

26. kehottaa Eurooppa-neuvostoa varmistamaan toimintaohjeissaan eri painopistealojen 
välisen johdonmukaisuuden, jotta julkisen talouden vakauttaminen ei vaaranna kasvun ja 
työpaikkojen luomisen mahdollisuuksia, lisää köyhyyttä ja sosiaalista syrjintää tai estä 
laadukkaiden julkisten palvelujen tarjontaa; pitää tärkeimpänä painopisteenä, että otetaan 
käyttöön yhdennettyjä uudistustoimia ja investointeja, joilla edistetään kasvua ja 
työpaikkojen luomista, ja että samalla varmistetaan julkisen talouden kestävyys;

27. korostaa tarvetta saada aikaan oikea tasapaino julkisen talouden vakauttamisen ja 
taloudellisten toimien sekä toisaalta sosiaalipolitiikan, kasvu- ja työllisyystoimenpiteiden 
välillä;

VIII.  Demokraattinen legitiimiys ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

28. on huolissaan siitä, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asema 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa on edelleen rajallinen; korostaa, että komission 
esittämissä vuotuiseen kasvuselvitykseen sisältyvissä toimintaohjeissa, jotka Eurooppa-
neuvoston on hyväksyttävä, ei oteta riittävästi huomioon parlamentin osallistumista ja sen 
vuoksi demokraattista legitiimiyttä;
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29. katsoo, että Euroopan parlamentin rooli on oleellisen tärkeä tarvittavan demokraattisen 
legitiimiyden luomisessa; katsoo, että koska vuotuiseen kasvuselvitykseen sovellettavalle 
tavanomaiselle lainsäätämisjärjestykselle ei ole oikeusperustaa, Eurooppa-neuvoston olisi 
otettava huomioon parlamentin huomautukset hyväksyessään toimintaohjeita, jotta 
demokraattinen legitiimiys voidaan varmistaa;

Työllisyys- ja sosiaalialalla toteutettavat lisätoimet

Työpaikkojen luominen rakenteellisten uudistusten ja kasvua varten kohdennettujen 
sijoitusten avulla

30. muistuttaa, että työllistävän kasvun vahvistaminen vaatii työllisyyspolitiikkaa, jolla 
saadaan aikaan suotuisat edellytykset työpaikkojen luomiselle, helpotetaan myönteistä 
siirtymistä työpaikasta toiseen ja työttömyydestä työhön, lisätään työvoiman tarjontaa ja 
parannetaan sen maantieteellistä ja osaamisen kohtaamista työmarkkinoiden tarpeiden 
perusteella;

31. korostaa, että työmarkkinoilla tarvitaan uudistuksia työn tuottavuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, jotta parannetaan EU:n talouden kilpailukykyä ja varmistetaan kestävä kasvu 
ja työpaikkojen luominen; katsoo, että työmarkkinoiden uudistukset pitäisi toteuttaa siten, 
että edistetään työpaikkojen laatua;

32. ehdottaa, että jäsenvaltiot keventävät talouden olosuhteiden salliessa työn verotusta 
erityisesti, kun kyseessä ovat matalapalkkaiset ja vähän koulutetut työntekijät ja heikossa 
asemassa olevat ryhmät; katsoo, että hyvin kohdennetut tilapäiset sosiaaliturvamaksujen 
alennukset tai uusien työntekijöiden tukijärjestelmät, kun kyseessä ovat erityisesti vähän 
koulutetut henkilöt ja pitkäaikaistyöttömät, ovat erittäin tehokkaita kannustimia 
työpaikkojen luomiseksi;

33. korostaa, että on toteutettava välttämättömiä uudistuksia eläkejärjestelmien kestävyyden 
takaamiseksi; katsoo, että eläkeikä pitäisi yhdistää elinajanodotteen kehitykseen, mutta 
muistuttaa, että todellista eläkeikää on edelleen mahdollista nostaa pakollista eläkeikää 
nostamatta, jos varhaista poistumista työmarkkinoilta vähennetään; katsoo, että jotta 
todellista eläkeikää voidaan nostaa onnistuneesti, eläkejärjestelmän uudistuksiin on 
liityttävä toimintalinjoja, joilla kehitetään työllisyysmahdollisuuksia ikääntyville 
työntekijöille elinikäisen oppimisen avulla ja joilla otetaan käyttöön veroetuihin liittyviä 
toimia, joilla tarjotaan kannustimia, jotta työelämässä pysytään pidempään, ja joilla 
tuetaan aktiivista tervettä ikääntymistä; 

34. kehottaa komissiota toteuttamaan jäsenvaltioiden kanssa toimia, jotta varmistetaan, että 
säästöohjelmilla ei haitata työpaikkojen luomista koskevia toimenpiteitä tai kasvua 
edistäviä toimintalinjoja, eikä vaaranneta sosiaalista suojelua; kehottaa jäsenvaltioita 
painottamaan ensisijaisesti esimerkiksi koulutuksen, elinikäisen oppimisen, tutkimuksen 
ja innovoinnin kaltaisten kasvua tukevien alojen rahoitusta sekä varmistamaan kyseisten 
menojen tehokkuuden;

35. pitää myönteisenä, että vuotuisen kasvuselvityksen 2013 painopisteissä on kiinnitetty 
huomiota työpaikkojen luomisen mahdollisuuksiin keskeisillä aloilla, kuten vihreässä 
taloudessa, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla; kehottaa 
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komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aloitteita näiden alojen, joilla on korkea 
työllistämispotentiaali, kehityksen edistämiseksi;

36. palauttaa mieliin, että näiden uusien alojen työllistämispotentiaalin täysimääräinen 
hyödyntäminen vaatii erityisesti vähän koulutettujen ja ikääntyvien työntekijöiden 
sopeutumista ja uusia taitoja; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ennakoimaan näiden 
alojen osaamistarpeet sekä investoinnit koulutukseen, jotta voitaisiin tarjota tällaisia 
taitoja;

37. pitää valitettavana, että vuotuisen kasvuselvityksen 2013 painopisteissä ei esitetä 
minkäänlaista mainintaa toimenpiteistä sukupuolten valtavirtaistamisen toteuttamiseksi; 
katsoo, että naisten työvoimaosuuden merkittävä lisääminen on tärkeää Eurooppa 2020 
-strategian työllisyysastetta koskevan yleistavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön naisten korkeampaa työllisyysastetta edistäviä 
tarvittavia toimenpiteitä, kuten kohtuuhintaisia hoiva- ja lastenhoitopalveluja, 
asiaankuuluvia äitiys-, isyys- ja vanhempainlomajärjestelyjä, sekä lisäämään työaika- ja 
työpaikkajärjestelyjen joustavuutta;

38. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaympäristöä 
ja kehottaa komissiota ja Eurooppa-neuvostoa tehostamaan toimia sisämarkkinoiden 
parantamiseksi ja digitaalisen talouden laajentamiseksi sekä kiinnittämään huomiota 
älykkääseen sääntelyyn, jotta voidaan vähentää turhaa byrokratiaa; pitää myönteisenä 
toista sisämarkkinoiden toimenpidepakettia ja vaatii, että se pannaan nopeasti ja 
täysimääräisesti täytäntöön;

39. pitää myönteisenä tietoisuutta siitä, että pk-yritysten on tärkeää saada rahoitusta, sillä pk-
yritykset ovat unionin työllisyyden ja työpaikkojen luomisen kulmakiviä ja niillä on 
merkittävää potentiaalia vähentää nuorisotyöttömyyttä ja sukupuolten epätasapainoa; 
kehottaa jäsenvaltioita antamaan kansallisissa kasvusuunnitelmissaan ehdottoman etusijan 
pk-yritysten rahoitusongelmien ratkaisemiselle;

40. kehottaa jäsenvaltioita edistämään yrittäjyyttä, myös yhteiskunnallista yrittäjyyttä, ja 
yritysten perustamista, erityisesti liiketoiminnan kehittämistä koskevilla ohjelmilla ja 
rahoitusongelmia ratkaisemalla;

41. korostaa tarvetta hyödyntää täysimääräisesti EU:n välineitä ja rahoitustukea Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastoja työllistettävyyden tukemiseksi sekä rakenteellisen, 
pitkäaikaisen ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi tehokkaasti;

Nuorten työllisyys

42. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan nuorten siirtymistä 
koulutuksesta työmarkkinoille; huomauttaa tässä yhteydessä, että tiettyjen jäsenvaltioiden 
"kaksiosainen ammattikoulutus" on varmistanut korkeimman työllisyysasteen nuorten 
keskuudessa Euroopan unionissa;

43. pitää myönteisenä komission ilmoitusta, että se esittää nuorison työllisyyspaketin; 
kehottaa jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa edistämään ja 
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kehittämään nuorisotakuuta, jolla varmistetaan, että kaikille EU:n nuorille tarjotaan työtä, 
oppisopimuskoulutusta, lisäkoulutusta tai työn ja koulutuksen yhdistelmää neljän 
kuukauden enimmäistyöttömyysjakson jälkeen; muistuttaa, että tätä voidaan 
yhteisrahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta; kehottaa komissiota tarjoamaan 
jäsenvaltioille ja alueille teknistä tukea, jotta Euroopan sosiaalirahastoa hyödynnetään 
asianmukaisesti nuorisotakuujärjestelmien kehittämiseksi;

44. pitää myönteisenä komission aloitetta tehdä ehdotus neuvoston suositukseksi 
nuorisotakuujärjestelmistä; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita edistämään yrittäjyyttä ja 
itsenäistä ammatinharjoittamista nuorison keskuudessa ja panemaan täytäntöön erityisiä 
kohdennettuja liiketoiminnan kehittämistä koskevia tukiohjelmia nuoria varten;

45. pitää myönteisenä ehdotusta hyödyntää paremmin Euroopan sosiaalirahastoa nuorten 
työllisyyttä koskeviin toimiin ohjelmakaudella 2014–2020; kehottaa, että ESR:n 
rahastojen käytössä nuorisoon liittyviin toimenpiteisiin keskitytään erityisesti 
oppisopimuskoulutukseen, harjoittelupaikkoihin ja yrittäjyyteen; pitää myönteisenä, että 
rakennerahastojen tilikauden 2007–2013 käyttämättömät varat kohdennetaan uudelleen 
nuorten korkean työttömyysasteen torjumiseksi sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
edistämiseksi;

Koulutukseen investoiminen

46. korostaa, että on tietyillä aloilla ja/tai alueilla on tärkeää parantaa valvontataitoja sekä 
korjata ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välistä epäsuhtaisuutta mahdollisimman 
nopeasti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä EU:n 
työmarkkinoiden osaamispanoraaman laatimiseksi, jotta tarjotaan kattava näkemys EU:n 
osaamistarpeista;

47. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään yhteistyötä ja synergioita koulutusalan ja 
yritysten välillä, jotta ennakoidaan osaamistarpeet ja mukautetaan koulutusjärjestelmiä 
työmarkkinoiden tarpeisiin, minkä tarkoituksena on tarjota työvoimalle tarvittavat taidot 
ja helpottaa siirtymistä koulutuksesta työhön;

48. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan ensisijaisena toimena koulutukseen sekä 
yrittäjyystaitojen ja elinikäisen oppimisen edistämiseen kaikkien ikäryhmien keskuudessa 
virallisen koulutuksen lisäksi epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kehittämisen 
avulla; varoittaa koulutusbudjettien leikkauksien aiheuttamista pitkän aikavälin 
yhteiskunnallisista ja taloudellisista kustannuksista;

49. korostaa, että uusien oppimismahdollisuuksien sekä virallisen koulutuksen ulkopuolella 
hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen hyödyntäminen voi olla tärkeässä asemassa, kun 
työllistettävyyttä parannetaan; korostaa epävirallisen ja arkioppimisen oppimistulosten 
validoimisen merkitystä; pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston suositukseksi, 
jossa jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen 
liittyvät validointijärjestelmät vuoteen 2015 mennessä, mukaan lukien mahdollisuus saada 
epävirallisen ja arkioppimisen oppimistulosten perusteella kokonainen tai osittainen 
tutkinto;
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50. rohkaisee panemaan tehokkaasti täytäntöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen 
elinikäisen oppimisen kehittämistä edistäväksi välineeksi; toistaa kehotuksensa 
komissiolle saada aikaan eurooppalainen osaamispassi, jotta varmistetaan avoimuus ja 
edistetään työntekijöiden rajatylittävää liikkuvuutta;

51. korostaa, että laadun, osaamisen ja opettajien aseman parantamista koskeva tarve on 
ehdoton edellytys tehokkaalle eurooppalaiselle koulutusjärjestelmälle; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet ja käyttämään tarvittavat 
resurssit tätä tarkoitusta varten;

Mukautuvammat, dynaamisemmat ja osallistavammat markkinat sekä laadukkaammat 
työpaikat

52. katsoo, että työmarkkinoiden uudistuksilla olisi pyrittävä lisäämään tuottavuutta ja 
kilpailukykyä ja samalla turvaamaan työn laatu; kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
kiinnittämään vuoden 2013 toimintaohjeissaan huomiota työn laatuun erityisesti, kun 
kyseessä on työntekijän oikeus tiettyihin keskeisiin työoikeuksiin, kuten on kirjattu 
perussopimuksiin ja rajoittamatta jäsenvaltioiden lainsäädäntöä;

53. katsoo, että rakenteellisten työmarkkinauudistusten perusteella olisi otettava käyttöön 
sisäistä joustavuutta, jotta ylläpidetään työllisyyttä taloudellisten vaikeuksien aikana ja 
varmistetaan työn laatu, työelämän siirtymään liittyvä turvallisuus, sellaisiin tiukkoihin 
aktivointivaatimuksiin perustuvat työttömyyskorvausjärjestelmät, joissa säilytetään 
työntekoon liittyvät kannustimet, ja katsoo lisäksi, että samalla on varmistettava riittävä 
toimeentulo, sopimusjärjestelyt työmarkkinoiden lohkoutumisen torjumiseksi ja 
ennakoitava talouden rakennemuutos sekä varmistettava elinikäisen oppimisen saatavuus;

54. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan epävarmojen työolosuhteiden ja näennäisen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen olemassaolo ja leviäminen sekä varmistamaan, että väliaikaisessa
tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevilla tai itsenäisillä ammatinharjoittajilla on riittävä 
sosiaaliturva ja he voivat saada koulutusta;

55. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan työlainsäädäntöä sekä tukemaan ja kehittämään 
edellytyksiä joustavammille työjärjestelyille erityisesti, kun kyseessä ovat ikääntyvät ja 
nuoret työntekijät, sekä edistämään työntekijöiden liikkuvuutta liikkuvuuden tukemista 
koskevilla järjestelyillä;

56. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden (esim. romanit) ja vammaisten 
alhaiseen työvoimaosuuteen;

57. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään sellaisten aktiivisten työmarkkinapolitiikkojen 
kattavuutta ja tehokkuutta tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, joita 
tuetaan vastavuoroisesti työhyvinvointiohjelmien kaltaisilla aktivointikannustimilla, sekä 
asiaankuuluvia etujärjestelmiä, jotta voidaan ylläpitää työllistettävyyttä, tukea ihmisten 
työhön paluuta ja turvata ihmisarvoiset elinolot;

58. kehottaa jäsenvaltioita ennakoimaan rakennemuutoskehitys, jotta työpaikkoja suojellaan, 
sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta edistetään ja rakennemuutosprosessin mahdolliset 
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kielteiset vaikutukset vähimmäistetään; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti 
täytäntöön kansallisen lainsäädännön ja voimassa olevat EU:n direktiivit, kuten 
työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan direktiivin, yrityksen luovutusta koskevan 
direktiivin ja työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan annetun direktiivin 
toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen; katsoo, että EU:n rahastoilla pitäisi olla tärkeä asema, 
kun rakennemuutosjärjestelyiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia vältetään, 
vähimmäistetään tai lievitetään;

59. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annettu direktiivi 
2000/78/EY pannaan tehokkaasti täytäntöön;

60. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla parannetaan liikkuvuutta 
työmarkkinoiden sisällä ja niiden välillä ja joilla poistetaan oikeudelliset ja hallinnolliset 
esteet työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa, jotta Euroopan työmarkkinoiden 
yhdentymistä syvennetään; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään EURESin käyttöä, jotta 
avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista parannetaan rajojen yli;

Julkisten palvelujen laadun takaaminen sekä köyhyyden torjuminen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 

61. kiinnittää huomiota köyhyyden ja työttömyyden lisääntymiseen kaikissa ikäryhmissä; 
kehottaa tästä syystä komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään uusia sitoumuksia tähän 
tilanteeseen vastaamiseksi erityisesti, kun kyseessä on työssäkäyvien köyhyys, niiden 
henkilöiden köyhyys, joiden yhteydet työmarkkinoille ovat rajalliset tai olemattomat, sekä 
vanhusten köyhyys; 

62. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan sosiaaliturvajärjestelmien asianmukaisuutta ja 
tehokkuutta sekä varmistamaan, että ne toimivat edelleen puskureina köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä vastaan;

63. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön aktiivisia osallistamisstrategioita, 
asianmukaisia, edullisia ja laadukkaita palveluja sekä työllistymispolkuun perustuvia 
lähestymistapoja laadukkaaseen työllisyyteen, jotta estetään pienituloisten ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien syrjäytyminen;

64. kehottaa jäsenvaltioita täsmentämään kansallisissa uudistusohjelmissaan, miten EU:n 
varoja käytetään tukemaan kansallisten köyhyyden poistamista koskevien tavoitteiden ja 
muiden sosiaalisten, työllisyys- ja koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamista, jotta 
voidaan varmistaa, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet saavutetaan;

65. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että mahdollisissa 
terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa keskitytään laadun parantamiseen sekä 
varmistetaan riittävyys, kohtuuhintaisuus, yleinen saatavuus ja kestävyys;

66. katsoo, että kohdennetut uusien työntekijöiden työllistämistukijärjestelmät, jotka koskevat 
erityisesti heikossa asemassa olevia ryhmiä, tarjoavat tehokkaan tavan nostaa heidän 
työvoimaosuutensa tasoa;
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67. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että julkisen talouden vakauttaminen 
on Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja työllisyysnäkökohtien mukaista;

68. on huolissaan kriisin sosiaalisista vaikutuksista naisten köyhyyteen; kehottaa komissiota 
arvioimaan myös julkisen talouden vakauttamisen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja 
naisten työllisyyteen;

69. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä työssäkäyvien köyhyyden 
vähentämiseksi esimerkiksi edistämällä riittävän työvoimaosuuden tasoa kotitalouksissa ja 
helpottamalla matalapalkkaisissa ja epävarmoissa työpaikoissa työskentelevien siirtymistä 
uralla eteenpäin; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan työssäkäyvien köyhyyttä harjoittamalla 
sellaista työmarkkinapolitiikkaa, jolla pyritään varmistamaan elinkustannukset kattava 
palkka työssäkäyville;

Hallinnon, sitoumuksien ja demokraattisen oikeutuksen kehittämiseksi tarvittavat 
lisätoimet

70. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja jäsenvaltioita takaamaan sitoumuksien varmistamiseksi, 
että kansalliset ja alueelliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet, julkiset viranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunta osallistuvat tiiviisti toimintaohjeiden täytäntöönpanoon ja seurantaan 
Eurooppa 2020 -strategian ja talouspolitiikan ohjausprosessin yhteydessä;

71. toistaa kehotuksensa parantaa EU-ohjausjakson demokraattista legitiimiyttä; kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa käsittelemään Euroopan parlamentin esittämiä kysymyksiä ja 
ehdotuksia, kun se hyväksyy vuoden 2013 toimintaohjeet;

72. pyytää ottamaan Euroopan parlamentin asianmukaisesti mukaan eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevaan prosessiin, jotta se voi edustaa kansalaisten etuja ja lisätä 
jäsenvaltioiden harjoittaman sosiaalipolitiikan legitiimiyttä;

73. toivoo, että kansallisten parlamenttien roolia vahvistetaan, kun kyseessä on niiden 
osallistuminen eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa talous- ja sosiaalipolitiikan 
laadintaan, jotta tehtyjen päätösten legitiimiyttä lisätään;

74. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet

Suositus 1: Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden täyttäminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla 
seuraavat seikat.

Täytetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian 
kaikki tavoitteet.

Vuoden 2013 kansallisissa uudistusohjelmissa esitettyjen sitoumusten on oltava riittäviä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäsenvaltioiden olisi varattava tehokkaammin kansallisten talousarvionsa varoja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

On varmistettava, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen varataan 
riittävästi EU:n varoja.

Työpaikkojen luominen rakenteellisten uudistusten ja kasvua varten kohdennettujen 
sijoitusten avulla

Suositus 2.1: Kansalliset työllisyyssuunnitelmat

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava kansallinen työllisyyssuunnitelma osana vuoden 2013 
kansallista uudistusohjelmaansa. 

Kansallisiin työllisyyssuunnitelmiin on sisällyttävä kattavia toimia työpaikkojen luomiseksi ja 
vihreän työllisyyden edistämiseksi, työllisyyspolitiikkojen ja rahoitusvälineiden välinen 
yhteys, työmarkkinauudistuksia, selkeä aikataulu monivuotisen uudistusohjelman 
toteuttamiseksi seuraavien 12 kuukauden aikana sekä tiedot aloista ja alueista, joilla on pula 
tietyn alan työntekijöistä tai liikaa tietyn alan työvoimaa. 

Suositus 2.2: Työverouudistukset

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä työverouudistuksia, millä kannustetaan työllisyyttä. 
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Jäsenvaltioiden olisi harkittava talouden olosuhteiden salliessa työn verottamisen 
keventämistä erityisesti hyvin kohdennetuilla tilapäisillä sosiaaliturvamaksujen alennuksilla 
tai uusien työntekijöiden tukijärjestelmillä etenkin, kun kyseessä ovat matalapalkkaiset ja 
vähän koulutetut työntekijät, pitkäaikaistyöttömät ja muut heikossa asemassa olevat ryhmät.

Suositus 2.3: Pimeän työn torjuminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Epävirallinen tai pimeä työ muutetaan laillisiksi työsuhteiksi.

Suositus 2.4: Palkanmuodostusjärjestelmät

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Nykyaikaistetaan palkanmuodostusjärjestelmiä, jotta palkkoja mukautetaan tuottavuuden 
kehityksen perusteella.

Suositus 2.5: Uudistukset eläkejärjestelmien kestävyyden takaamiseksi

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Toteutetaan välttämättömiä uudistuksia eläkejärjestelmien kestävyyden takaamiseksi siten, 
että:

– eläkeikä yhdistetään elinajanodotteen kehitykseen,

– todellista eläkeikää nostetaan vähentämällä varhaista poistumista työmarkkinoilta 
(esimerkiksi ottamalla käyttöön veroetuihin liittyviä toimia, joilla tarjotaan kannustimia, jotta 
työelämässä pysytään pidempään),

– eläkejärjestelmän uudistuksiin on liityttävä toimintalinjoja, joilla kehitetään 
työllisyysmahdollisuuksia ikääntyville työntekijöille, elinikäisen oppimiseen pääsyä ja joilla 
tuetaan aktiivista tervettä ikääntymistä.

Suositus 2.6: Kasvua varten kohdennetut sijoitukset 

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Säästöohjelmilla ei haitata työpaikkojen luomista koskevia toimia tai kasvua edistäviä 
toimintalinjoja, eikä vaaranneta sosiaalista suojelua.
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Jäsenvaltioiden olisi painotettava ensisijaisesti kasvua tukevia investointeja koulutukseen, 
elinikäiseen oppimiseen, tutkimukseen ja innovointiin.

Suositus 2.7: Työpaikkojen luomisen mahdollisuuksien hyödyntäminen keskeisillä 
aloilla, kuten vihreässä taloudessa, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava aloitteita ja sijoituksia, jotka edistävät aloja, joilla 
on korkea työllistämispotentiaali, kuten vihreä talous, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto-
ja viestintätekniikan ala.

Se kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ennakoimaan näiden alojen osaamistarpeet sekä 
investoinnit koulutukseen, jotta taitoja voitaisiin tarjota ja jotta erityisesti vähän koulutettujen 
ja ikääntyvien työntekijöiden sopeutumista edistetään.

Suositus 2.8: Rakenteelliset uudistukset työpaikkojen luomisen edistämiseksi naisten 
keskuudessa

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Sukupuolten valtavirtaistaminen otetaan asianmukaisesti huomioon toimintaohjeissa, jotka 
Eurooppa-neuvoston hyväksyy.

Hyväksytään tarvittavia toimia, joilla edistetään naisten korkeampaa työllisyysastetta, kuten 
kohtuuhintaisia hoiva- ja lastenhoitopalveluja, asiaankuuluvia äitiys-, isyys- ja 
vanhempainlomajärjestelyjä sekä lisätään työaika- ja työpaikkajärjestelyjen joustavuutta;

Suositus 2.9: Sisämarkkinoiden täydellinen loppuunsaattaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Komission ja Eurooppa-neuvoston olisi tehostettava toimia sisämarkkinoiden parantamiseksi 
ja digitaalisen talouden laajentamiseksi sekä kiinnitettävä huomiota älykkääseen sääntelyyn 
turhan byrokratian vähentämiseksi. Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti pitäisi 
toteuttaa viipymättä.

Suositus 2.10: Yritysten ja erityisesti pk-yritysten toimintaympäristön parantaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.
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Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarpeelliset oikeudelliset ja hallinnolliset toimet 
liiketoimintaedellytysten parantamiseksi erityisesti, kun kyseessä ovat pk-yritykset.

Komission ja jäsenvaltioiden olisi annettava toimintalinjoissaan ehdoton etusija pk-yritysten 
rahoitusongelmien ratkaisemiselle. 

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja tuettava yrittäjyyttä, myös yhteiskunnallista yrittäjyyttä, ja 
yritysten perustamista erityisesti liiketoiminnan tehokkuutta koskevilla ohjelmilla ja 
rahoitusongelmia ratkaisemalla.

Suositus 2.11: EU:n varojen täysimääräinen käyttö 

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysimääräisesti rakennerahastoja työllistettävyyden 
tukemiseksi, nuorisotyöttömyyden sekä rakenteellisen ja pitkäaikaisen työttömyyden 
torjumiseksi tehokkaasti ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nuorten työllisyys

Suositus 3.1: Nuorten työttömyys painopistealana

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä nuorten työttömyydestä painopisteala vuoden 2013 
toimintaohjeissaan.

Nuorten työttömyyden torjumista koskeviin toimenpiteisiin pitäisi sisältyä

– kohdennetut aktiiviset työmarkkinapoliittiset toimet 

– ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välistä epäsuhtaisuutta torjuvat toimet estämällä 
erityisesti koulunkäynnin tai oppisopimuskoulutuksen keskeyttämisen varhaisessa vaiheessa 
ja varmistamalla, että koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmät tarjoavat nuorille tarvittavat 
tiedot tehokkaalla tavalla 

– järjestelyt, joilla turvataan siirtyminen koulutuksesta työelämään

– yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen edistäminen nuorison keskuudessa ja 
erityisten kohdennettujen liiketoiminnan kehittämistä koskevien tukiohjelmien toteuttaminen 
nuoria varten.

Suositus 3.2: Nuoret työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
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Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä kattavia strategioita nuorille, jotka ovat työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella.

Jäsenvaltioiden ja alueiden olisi edistettävä ja kehitettävä tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa nuorisotakuuta, jolla varmistetaan, että kaikille alle 25-
vuotiaille henkilöille EU:ssa tarjotaan työtä, oppisopimuskoulutusta, lisäkoulutusta tai työn ja 
koulutuksen yhdistelmää neljän kuukauden enimmäistyöttömyysjakson jälkeen.

Komission olisi tarjottava jäsenvaltioille ja alueille teknistä tukea, jotta Euroopan 
sosiaalirahastoa hyödynnetään asianmukaisesti nuorisotakuujärjestelmien kehittämiseksi.

Suositus 3.3: EU:n varojen parempi hyödyntäminen nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Euroopan sosiaalirahastoa on hyödynnettävä paremmin nuorten työllisyyttä koskeviin toimiin 
ohjelmakaudella 2014−2020.

ESR:n rahastojen käytössä on keskityttävä nuorisoon liittyviin toimenpiteisiin, erityisesti 
oppisopimuskoulutukseen, harjoittelupaikkoihin ja yrittäjyyteen.

Koulutukseen investoiminen

Suositus 4.1: Ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välisen epäsuhtaisuuden 
torjuminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Tietyillä aloilla ja/tai alueilla on tarkasteltava paremmin osaamistarpeita sekä korjattava 
ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän välistä epäsuhtaisuutta mahdollisimman nopeasti.

Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä EU:n työmarkkinoiden 
osaamispanoraaman laatimiseksi, jotta tarjotaan kattava näkemys EU:n osaamistarpeista.

Yhteistyötä ja synergioita koulutusalan ja yritysten välillä on edistettävä, jotta ennakoidaan 
osaamistarpeet ja mukautetaan koulutusjärjestelmiä työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämän 
tarkoituksena on tarjota työvoimalle tarvittavat taidot ja helpottaa siirtymistä koulutuksesta 
työhön.
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Elinikäisen oppimisen pääsyä on edistettävä kaikkien ikäryhmien keskuudessa virallisen 
koulutuksen lisäksi epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen avulla.

Eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen liittyvä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
validointijärjestelmä perustaminen vuoteen 2015 mennessä.

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tehokas täytäntöönpano ja eurooppalaisen 
osaamispassin toteuttaminen.

Suositus 4.2: Koulutukseen investoiminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Koulutukseen tehtävien tehokkaiden investointien varmistaminen samalla, kun jatketaan 
julkisen talouden vakauttamista.

Laadun, osaamisen ja opettajien aseman parantamista koskevien toimenpiteiden ja resurssien 
hyväksyminen.

Mukautuvammat, dynaamisemmat ja osallistavammat markkinat sekä laadukkaammat 
työpaikat

Suositus 5.1: Työmarkkinauudistukset

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Rakenteellisten työmarkkinauudistuksien edistäminen työn tuottavuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, jotta parannetaan EU:n talouden kilpailukykyä ja varmistetaan kestävä kasvu ja 
työpaikkojen luominen.

Työmarkkinauudistusten olisi perustuttava seuraaviin seikkoihin:

– sisäisen joustavuuden käyttöönotto, jotta ylläpidetään työllisyyttä taloudellisten vaikeuksien 
aikana 

– helpotetaan myönteistä siirtymistä työpaikasta toiseen ja työttömyydestä työhön

– työttömyyskorvausjärjestelmät, jotka perustuvat tiukkoihin aktivointivaatimuksiin, joilla 
ylläpidetään työntekoon liittyviä kannustimia ja varmistetaan samalla riittävä toimeentulo

– sopimusjärjestelyt työmarkkinoiden lohkoutumisen torjumiseksi 

– ennakoidaan talouden rakenneuudistukset

– varmistetaan elinikäisen oppimisen saatavuus
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– puututaan heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
(esim. romanit) ja vammaisten alhaiseen työvoimaosuuteen

– lisätään työvoiman tarjontaa ja parannetaan sen maantieteellistä ja osaamisen kohtaamista 
työmarkkinoiden tarpeiden perusteella

– lisätään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa niiden aktiivisten 
työmarkkinapolitiikkojen kattavuutta ja tehokkuutta, joita tuetaan vastavuoroisesti 
työhyvinvointiohjelmien kaltaisilla aktivointikannustimilla, sekä asiaankuuluvilla 
etujärjestelmillä, jotta voidaan ylläpitää työllistettävyyttä, tukea ihmisten työhön paluuta ja 
turvata ihmisarvoiset elinolot

– yksinkertaistetaan työlainsäädäntöä sekä tuetaan ja kehitetään edellytyksiä joustavammille 
työjärjestelyille erityisesti, kun kyseessä ovat vanhemmat ja nuoremmat työntekijät.

Suositus 5.2: Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Toimintalinjojen ja toimien hyväksyminen liikkuvuuden edistämiseksi työmarkkinoiden 
sisällä ja niiden välillä esimerkiksi liikkuvuuden tukemista koskevien järjestelmien avulla.

Oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen, kun kyseessä on työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus EU:ssa, jotta Euroopan työmarkkinoiden yhdentymistä syvennetään. 

Jäsenvaltioiden olisi lisättävä EURESin käyttöä, jotta avoimien työpaikkojen ja 
työnhakijoiden kohtaamista parannetaan rajojen yli.

Suositus 5.3: Työn laatu

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Eurooppa-neuvoston olisi kiinnitettävä huomiota työn laatuun vuoden 2013 
toimintaohjeissaan erityisesti, kun kyseessä on työntekijän oikeus tiettyihin keskeisiin 
työoikeuksiin, kuten on kirjattu perussopimuksiin ja rajoittamatta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä.

On varmistettava, että työmarkkinoiden uudistukset toteutetaan siten, että edistetään 
työpaikkojen laatua.

On torjuttava epävarmojen työolosuhteiden ja näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen 
olemassaolo ja leviäminen sekä varmistettava, että väliaikaisessa tai osa-aikaisessa 
työsuhteessa olevilla tai itsenäisillä ammatinharjoittajilla on riittävä sosiaaliturva ja he voivat 
saada koulutusta.
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On varmistettava, että yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista annettu direktiivi pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Julkisten palvelujen laadun takaaminen sekä köyhyyden torjuminen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 

Suositus 6.1: Julkisten palvelujen laadun takaaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Olisi varmistettava, että julkisen talouden vakauttaminen on Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaalisten ja työllisyysnäkökohtien mukaista ja että sillä ei estetä laadukkaiden julkisten 
palvelujen tarjontaa.

Terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa olisi keskityttävä laadun parantamiseen ja 
varmistamaan riittävyys, kohtuuhintaisuus ja yleinen saatavuus sekä takaamaan kestävyys.

Suositus 6.2: Köyhyyden torjuminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Olisi torjuttava köyhyyden ja työttömyyden lisääntymistä kaikissa ikäryhmissä erityisesti, kun 
kyseessä on työssäkäyvien köyhyys, niiden henkilöiden köyhyys, joiden yhteydet 
työmarkkinoille ovat rajalliset tai olemattomat, sekä vanhusten köyhyys. 

On parannettava sosiaaliturvajärjestelmien asianmukaisuutta ja tehokkuutta sekä 
varmistettava, että ne toimivat edelleen puskureina köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
vastaan.

On toteutettava aktiivisia osallistamisstrategioita sekä asianmukaisia, edullisia ja laadukkaita 
palveluja ja työllistymispolkuun perustuvia lähestymistapoja laadukkaaseen työllisyyteen, 
jotta estetään pienituloisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien syrjäytyminen.

Komission olisi arvioitava myös julkisen talouden vakauttamisen vaikutuksia sukupuolten 
tasa-arvoon sekä naisten työllisyyteen ja köyhyyteen.

Olisi luotava toimintalinjoja ja toimenpiteitä työssäkäyvien köyhyyden vähentämiseksi 
esimerkiksi edistämällä riittävän työvoimaosuuden tasoa kotitalouksissa ja helpottamalla 
matalapalkkaisissa ja epävarmoissa työpaikoissa työskentelevien siirtymistä uralla eteenpäin.

Jäsenvaltioiden olisi torjuttava työssäkäyvien köyhyyttä harjoittamalla sellaista 
työmarkkinapolitiikkaa, jolla pyritään varmistamaan elinkustannukset kattava palkka 
työssäkäyville.

Jäsenvaltioiden olisi harkittava heikoimmassa asemassa olevien uusien työntekijöiden 
kohdennettujen työllistämistukijärjestelmien käyttöönottoa.
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Jäsenvaltioiden olisi täsmennettävä kansallisissa uudistusohjelmissaan, miten EU:n varoja 
käytetään tukemaan kansallisia köyhyyden poistamista koskevia tavoitteita ja muita 
sosiaalisia, työllisyys- ja koulutuspoliittisia tavoitteita, jotta voidaan varmistaa Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttaminen.

Suhteellisen ja eriytetyn kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen jatkaminen ja 
samanaikainen talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen varmistaminen

Suositus 7: Suhteelliset ja eriytetyt kasvua edistävät strategiat julkisen talouden 
vakauttamiseksi ja samanaikainen talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen 
varmistaminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Jatketaan julkisen talouden vakautuksen ohjelmia, jotta varmistetaan julkisen talouden 
kestävyys. Tätä on kuitenkin jatkettava oikeasuhtaisella ja kasvua tukevalla tavalla. 

Julkisen talouden tahtia on eriytettävä eri valtioissa niiden julkisen talouden tilan mukaisesti, 
jotta mahdollisen negatiivisen kasvun ja työllisyysvaikutuksien sekä velan kestävyyden 
riskien välillä saadaan aikaan asianmukainen tasapaino.

Eurooppa-neuvoston on varmistettava eri painopistealojen välinen johdonmukaisuus 
toimintaohjeissaan, jotta julkisen talouden vakauttaminen ei vaaranna kasvun ja työpaikkojen 
luomisen mahdollisuuksia, lisää köyhyyttä ja sosiaalista syrjintää tai estä laadukkaiden 
julkisten palvelujen tarjontaa. 

On saatava aikaan oikea tasapaino julkisen talouden vakauttamisen ja taloustoimien sekä 
toisaalta sosiaalipolitiikan, kasvu- ja työllisyystoimenpiteiden välillä.

Hallinnon, sitoumuksien ja demokraattisen oikeutuksen kehittämiseksi tarvittavat 
lisätoimet

Suositus 8: Eurooppalaisen ohjausjakson demokraattisen legitiimiyden lisääminen

Euroopan parlamentti katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen 
perusteella hyväksymien vuosittaisten toimintaohjeiden pyrkimyksenä pitäisi olla seuraavat 
seikat.

Taataan sitoumuksien varmistamiseksi, että kansalliset ja alueelliset parlamentit, 
työmarkkinaosapuolet, julkiset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat tiiviisti 
toimintaohjeiden täytäntöönpanoon ja seurantaan Eurooppa 2020 -strategian ja 
talouspolitiikan ohjausprosessin yhteydessä.

Euroopan parlamentin pitäisi osallistua asianmukaisesti eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Eurooppa-neuvoston on käsiteltävä Euroopan parlamentin esittämiä kysymyksiä ja 
ehdotuksia, kun se hyväksyy vuoden 2013 toimintaohjeet.
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PERUSTELUT

Mietinnön taustaa

Komissio esitti 28. marraskuuta 2012 vuotuisen kasvuselvityksen 2013 (COM(2012)0750) ja 
avasi vuoden 2013 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson. Vuotuisessa 
kasvuselvityksessä määritellään seuraavien 12 kuukauden ajaksi komission välttämättöminä 
pitämät EU:n painopisteet budjetti-, talous-, työllisyys- ja sosiaalialojen politiikkaa ja 
uudistuksia varten. 

Vuoden 2013 kasvuselvityksessä katsotaan, että kansallisen ja EU:n tason toimien pitäisi 
keskittyä seuraaviin viiteen ensisijaiseen tehtävään:

– eriytetyn, kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen jatkaminen

– talouden normaalin luotottamisen palauttaminen

– nykyisen ja tulevan kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

– työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin puuttuminen

– julkishallinnon nykyaikaistaminen.

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta laatii tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön 
vuotuisen kasvuselvityksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohtien tarkastelua varten. Parlamentti 
voi esittää mietinnössä näkemyksensä EU:n työllisyys- ja sosiaalitilanteesta, edistymisestä 
työllisyys- ja sosiaalialaa koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
komission tiedonannossa esitetyistä aiheeseen liittyvistä painopistealoista. Parlamentti aikoo 
tämän mietinnön avulla edistää aktiivisesti eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaa prosessia 
kevään Eurooppa-neuvostoa varten.

Parlamentin rajallinen asema Euroopan ohjausjaksossa merkitsee demokraattista vajetta, ja 
tämä seikka on saatava korjattua. Parlamentin on oltava asianmukaisesti mukana 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa, jotta sen demokraattista legitiimiyttä lisätään. Sen vuoksi 
esittelijä haluaa korostaa Eurooppa-neuvoston vastuuta käsitellä Euroopan parlamentin 
esittämiä huolenaiheita ja ehdotuksia, kun se hyväksyy vuoden 2013 toimintaohjeet. 

Tässä mietinnössä keskitytään toiston välttämiseksi vuotuisen kasvuselvityksen sosiaali- ja 
työllisyysnäkökohtia koskevien toimintaohjeiden sisältöön eurooppalaista ohjausjaksoa 
koskevan prosessin sijasta.

Parlamentti ei voi voimassa olevan toimielinten välisen menettelyn ja vuotuisen 
kasvuselvityksen tämänhetkisen muodon vuoksi esittää konkreettisia tarkistuksia komission 
tiedonannoissa ja sen liitteissä esitettyihin toimintaohjeisiin. Parlamentin mietinnön muotona 
käytetään lainsäädännöllisten valiokunta-aloitteisten mietinnön mallia, kuten todetaan 
Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklassa, vaikka kyseessä ei ole lainsäädännöllinen 
vaan tavanomainen valiokunta-aloitteinen mietintö. 

Tämä mietintö koostuu ehdotuksesta − kuten vakiomuotoisen muun kuin lainsäädännöllisen 
päätöslauselman tapauksessa − ja päätöslauselmaesityksen liitteestä, johon sisältyy erityisiä 
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suosituksia, jotka Eurooppa-neuvoston on määrä hyväksyä toimintaohjeissaan. Tällainen 
malli heijastaa ehdotettua "lainsäädäntötyyppistä" mallia ja pyrkimystä edistää parlamentin 
kannan merkitystä eurooppalaisessa ohjausjaksossa.

Vuotuinen kasvuselvitys 2013

Edellisen kasvuselvityksen 2012 jälkeen työllisyys- ja sosiaalitilanne on heikentynyt, ja 
näkymät vuodelle 2013 ovat pessimistisiä. Työttömien määrä on noussut edellisten 
12 kuukauden aikana kahdella miljoonalla hengellä ja työttömien määrä EU:ssa on nyt 
25 miljoona (10,5 prosenttia työikäisestä väestöstä). Työmarkkinoiden lohkoutuminen on 
lisääntynyt edelleen, pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt hälyttävästi, kotitalouksien 
keskimääräiset tulot vähentyvät monissa jäsenvaltioissa, ja indikaattorit osoittavat köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen yleistyvän ja voimistuvan sekä sen, että työssäkäyvien köyhyys ja 
sosiaalisten erojen kärjistyminen on kasvussa monissa jäsenvaltioissa.

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteissa edistyminen on aiheuttanut pettymyksen. Vuoden 2012 
toimintaohjeiden tehokkuus, jäsenvaltioiden sitoumukset ja täytäntöönpano eivät ole olleet 
riittäviä. Esittelijä katsoo, että Eurooppa-neuvoston vuotuisen kasvuselvityksen perusteella 
määrittämillä toimintaohjeilla olisi pyrittävä täyttämään kaikki Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi otettava vuoden 2012 kansallisten 
uudistusohjelmien tarvittavat sitoumukset käyttöön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kun otetaan huomioon korkea velkataso ja kriisistä aiheutuvat pitkän aikavälin haasteet 
julkiselle taloudelle, julkisen talouden vakauttamista on jatkettava julkisen talouden ja 
hyvinvointivaltion kestävyyden varmistamiseksi. Esittelijä varoittaa kuitenkin, että julkisen 
talouden vakauttamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen lyhyellä 
aikavälillä erityisesti valtioissa, jotka ovat laman kourissa tai joiden kasvu on marginaalista, ja 
että tämä vaarantaa tulevan kasvun ja työpaikkojen luomista koskevat mahdollisuudet. 

Esittelijä katsoo, että julkisen talouden vakauttamisen sekä kasvua ja työpaikkojen luomista 
edistävien toimien välillä on tärkeää saada aikaan oikea tasapaino. Tästä syystä esittelijä pitää 
myönteisenä vuotuisen kasvuselvityksen 2013 painopistettä eriytetyn, kasvua edistävän 
julkisen talouden vakauttamisen jatkamiseksi. Julkisen talouden tahtia on eriytettävä eri 
valtioissa niiden julkisen talouden tilan mukaisesti, jotta mahdollisen negatiivisen kasvun ja 
työllisyysvaikutuksien sekä velan kestävyyden riskien välillä saadaan aikaan asianmukainen 
tasapaino. Tämä on toteutettava kasvua edistävällä tavalla.

Kriisi on iskenyt rajusti nuoriin. Eri puolilla EU:ta useampi kuin yksi viidestä nuoresta on 
työtön (22,8 prosenttia), joissakin jäsenvaltioissa yli puolet nuorista on työttömiä, ja 
8,3 miljoonaa alle 25-vuotiasta eurooppalaista on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. 
Nämä luvut kasvavat, ja on olemassa vaara sukupolven menettämisestä. Esittelijä katsoo, että 
Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä nuorten työttömyydestä painopisteala vuoden 2013 
toimintaohjeissaan ja että jäsenvaltioiden olisi toteutettava päättäväisiä toimenpiteitä nuorten 
työttömyyden torjumiseksi. 

On välttämätöntä kehittää kattavia strategioita nuorille, jotka ovat työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella. Esittelijä ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden ja alueiden olisi edistettävä ja 
kehitettävä tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa nuorisotakuujärjestelmiä, 
joilla varmistetaan, että kaikille alle 25-vuotiaille henkilöille EU:ssa tarjotaan työtä, 
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oppisopimuskoulutusta, lisäkoulutusta tai työn ja koulutuksen yhdistelmää neljän kuukauden 
enimmäistyöttömyysjakson jälkeen.

Kasvun ja työpaikkojen luomisen on oltava tärkein painopiste ennen muita näkökohtia. Tästä 
syystä jäsenvaltioiden olisi toteutettava työpaikkojen luomisen edistämiseksi toimenpiteitä, 
kuten työn verotuksen uudistuksia, joilla kannustetaan työllisyyttä, edistetään ja tuetaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja yritysten perustamista, parannetaan liiketoiminnan 
edellytyksiä, helpotetaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia, muutetaan epävirallinen ja 
pimeä työ laillisiksi työsuhteiksi, tehostetaan työmarkkinoita mukautuvimmiksi, 
dynaamisimmiksi ja osallistavimmiksi, nykyaikaistetaan palkanmuodostusjärjestelmiä, jotta 
palkat yhdenmukaistetaan tuottavuuden kehityksen perusteella, ja hyödynnetään vihreän 
talouden, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan kaltaisten alojen 
korkeaa työllistämispotentiaalia työpaikkojen luomiseksi.

Kuilu jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalialan indikaattoreiden välillä syvenee. Jäsenvaltiot, 
joiden työmarkkinoiden segmentoituminen on suhteellisen vähäistä, joilla on vahva 
sosiaaliturvajärjestelmä, jotka voivat tilapäisesti mukauttaa työaikaa ja joilla on muita 
joustavia työjärjestelyitä (sisäinen joustavuus) ovat osoittautuneet kestävämmiksi kriisin 
aiheuttamien työllisyysvaikutusten ja sosiaalisten seurausten alalla. Jäsenvaltioiden olisi 
omaksuttava parhaita toimintatapoja ja toteutettava uudistuksia työmarkkinoillaan ja samalla 
pidettävä yllä työllisyyden laatua.

Työmarkkinoidemme on oltava mukautuvampia ja dynaamisempia, niiden on voitava 
sopeutua taloudellisen tilanteen häiriöihin ilman, että aiheutetaan irtisanomisia, ja niiden on 
oltava kattavampia ja edistettävä työvoimaosuuden lisäämistä erityisesti, kun kyseessä ovat 
suojattomassa ja heikossa asemassa olevat henkilöt;

Esittelijä panee merkille, että korkeasta työttömyydestä huolimatta työmarkkinoilla on vapaita 
työpaikkoja maantieteellisen ja ammattitaidon tarjonnan epäsuhtaisuuden vuoksi. 
Työntekijöiden liikkuvuus ja osaamistarpeiden parempi tarkastelu tietyillä aloilla/alueilla on 
ratkaisu tämän seikan korjaamiseksi. 

Lisäksi vihreän talouden, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan 
kaltaisten alojen korkean työllistämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen 
työpaikkojen luomiseksi vaatii uusia taitoja ja työntekijöiden mukautumista. Tästä syystä on 
edistettävä yhteistyötä ja synergioita koulutusalan ja yritysten välillä, jotta ennakoidaan 
osaamistarpeet ja mukautetaan koulutusjärjestelmiä työmarkkinoiden tarpeisiin.

Lopuksi esittelijä on huolestunut köyhyyden ja työttömyyden lisääntymisestä kaikissa 
ikäryhmissä ja vaatii, että köyhyyden ja työttömyyden torjunnan olisi oltava keskeisellä sijalla 
EU:n ja jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisissa ohjelmissa. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kokonaisvaltaisia aktiivisia osallistamisstrategioita ja otettava käyttöön uusia sitoumuksia 
tähän tilanteeseen vastaamiseksi erityisesti, kun kyseessä on työssäkäyvien köyhyys, niiden 
henkilöiden köyhyys, joiden yhteydet työmarkkinoille ovat rajalliset tai olemattomat, sekä 
vanhusten köyhyys. 
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