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Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta ”Talous- ja rahaliitolle 
vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” 
(2013/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 2. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Talous- ja rahaliitolle 
vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” (COM(2013) 690 final), 

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman 
Van Rompuyn selvityksen Eurooppa-neuvostolle ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa” 
(EUCO 120/12),

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Suunnitelma 
tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi – Keskustelunavaus” (COM(2012)0777 
final 2), 

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät
etenemissuunnitelmasta talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi (EUCO 205/12),

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kohti tiivistä ja 
aitoa talous- ja rahaliittoa – Lähentymis- ja kilpailukykyvälineen käyttöönotto” 
(COM(2013) 165 final), 

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kohti tiivistä ja 
aitoa talous- ja rahaliittoa – Merkittävien talouspolitiikan uudistussuunnitelmien ennalta 
yhteensovittaminen” (COM(2013) 166 final),

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät (EUCO 
23/13) ja 28. kesäkuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät (EUCO 104/2/13),

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 
todellista talous- ja rahaliittoa”1,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kasvua ja 
yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (COM(2012) 83 final), sekä sitä 
koskevan päätöslauselmansa2,

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2013 annetun talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) 
mietinnön aiheesta ”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2013 
painopisteiden täytäntöönpano”3,

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430.
2 P7_TA-PROV(2013)0266.
3 A7-0322/2013.
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) 9. heinäkuuta 2013 
järjestämän julkisen kuulemisen aiheesta ”Talous- ja rahaliiton (EMU) sosiaalinen 
ulottuvuus -eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä”,

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2013 päivätyn, komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston (PO EMPL) työryhmän julkaiseman asiakirjan 
automaattisista vakauttajista, 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2013 päivätyn European Policy Centren (EPC) selvityksen 
”Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union”,

– ottaa huomioon syyskuussa 2013 päivätyn Notre Europen suunnitelman ”Cyclical Shock 
Insurance Scheme in the Euro Area”,

– ottaa huomioon syyskuussa 2013 päivätyn Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
muistion (Staff Discussion Note) aiheesta ”Toward a fiscal union for the Euro area” 
(SDN/13/09), 

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen xxx ja neuvostolle esitetyn kysymyksen 
xxx talous- ja rahaliiton sosiaalisesta ulottuvuudesta (O-000000/2103 – B7-0000/2013) ja 
(O-000000/2103 – B7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että työttömyys on noussut hälyttävälle tasolle EU:ssa ja että työttöminä 
on 26,6 miljoonaa ihmistä1;

B. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyysaste on noussut ennennäkemättömälle tasolle ja 
että koko EU:n keskiarvo on 23 prosenttia;

C. ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut useimmissa jäsenvaltioissa ja että 
se on koko EU:n tasolla mitattuna saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman tason;

D. ottaa huomioon, että rakenteellinen työttömyys ja niin työvoiman laatuun kuin sen 
määrään liittyvät tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuusongelmat ovat lisääntyneet; 

E. ottaa huomioon, että vuodesta 2007 lähtien köyhyys on lisääntynyt EU:ssa samalla kun 
kotitalouksien tulot vähenevät ja sen seurauksena 24,2 prosenttia EU:n väestöstä uhkaa 
nyt köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen; 

F. ottaa huomioon, että työssäkäyvien köyhien määrä on kasvanut tasaisesti kriisin 
alkamisesta lähtien; 

G. ottaa huomioon, että työssäkäyvien köyhien ja työttömien kotitalouksien määrän kasvu on 
johtanut köyhyydessä elävien lasten määrän kasvuun;

H. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden välillä esiintyy itsepintaisia eroja, joiden vuoksi 
työttömyys polarisoituu nopeasti erityisesti euroalueella; 

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, lokakuu 2013
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I. ottaa huomioon, että sosiaalinen epätasapaino on kasvanut nopeammin euroalueella kuin 
koko EU:ssa;

J. ottaa huomioon, että työttömyysluvut ovat nousseet euroalueen reuna-alueilla keskimäärin 
17,3 prosenttiin vastaavan luvun ollessa 7,1 prosenttia euroalueen ytimessä;

K. ottaa huomioon, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) olevien nuorten 
keskimääräinen osuus nousi 22,4 prosenttiin reuna-alueilla vastaavan luvun ollessa 
11,4 prosenttia euroalueen ytimessä; 

L. ottaa huomioon, että kahdessa kolmanneksessa EU:n jäsenvaltioista köyhyysaste on 
kasvanut, mutta jäljelle jäävässä kolmanneksessa se on vakaantunut ;

M. ottaa huomioon, että merkittäviä toimenpiteitä on toteutettu EU:n talouden ohjauksen 
vahvistamiseksi, mutta Eurooppa on maksanut hyvin korkean taloudellisen ja sosiaalisen 
hinnan;

N. ottaa huomioon, että sosiaalista epätasapainoa koskeva keskustelu on asetettava samaan 
asemaan kuin makrotalouden epätasapainoa koskeva keskustelu; 

O. ottaa huomioon, että talouden ohjausjärjestelmän kehitys on luonut epätasapainoa SEUT-
sopimuksen 121 ja 148 artiklan osalta;

P. ottaa huomioon, että EU:n on jatkettava työskentelyä velkataakan jakamiseksi, jotta 
vältytään syöksykierteeltä, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin reuna-alueilla ja 
keskuksessa; 

Q. ottaa huomioon, että EMPL-valiokunta kannatti 9. heinäkuuta äänestyksessään sitä, että 
25 prosenttia koheesiopolitiikan rahoituksesta osoitetaan Euroopan sosiaalirahastolle 
(ESR); 

R. ottaa huomioon, että EMPL-valiokunta järjesti 9. heinäkuuta julkisen kuulemisen aiheesta 
”Talous- ja rahaliiton (EMU) sosiaalinen ulottuvuus -eurooppalainen 
työttömyysturvajärjestelmä”, jossa todettiin automaattisten vakauttajien tarve euroalueen 
tasolla ja tarkasteltiin mahdollisia menettelyjä, joilla ne voitaisiin ottaa käyttöön; 

S. ottaa huomioon, että yhteinen rahapolitiikka jyrkentää suhdannevaihteluita aiheuttamalla 
ylikuumentumista maissa, joissa on meneillään noususuhdanne, ja jyrkentämällä kasvun 
heikentymistä maissa, joissa jo on meneillään laskusuhdanne;

T. ottaa huomioon, että finanssipolitiikan käytön tehokkuus vakauttamisvälineenä on sekin 
EMU:ssa rajoitettu, koska vahvat kauppasiteet aiheuttavat laajoja heijastusvaikutuksia ja 
koska finanssipolitiikkaa koordinoidaan vakaus- ja kasvusopimuksella;

U. ottaa huomioon, että vuoden 2010 jälkeen sosiaaliturvamenot ovat menettäneet roolinsa 
automaattisina kansallisina vakauttajina euroalueella;

V. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot, joissa on jo pitkään käyty korkealaatuista sosiaalista 
vuoropuhelua, ovat osoittautuneet kestävämmiksi kriisin aikana;
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W. ottaa huomioon, että troikka on vahvistanut, että työmarkkinaosapuolten korkealaatuinen 
osallistuminen ja vahva sosiaalinen vuoropuhelu myös kansallisella tasolla ovat olennaisia 
uudistusten ja erityisesti EMUun liittyvien uudistusten onnistumisen kannalta; 

X. toteaa Euroopan neuvoston katsoneen, että jotkut troikan Kreikassa määräämistä
työlainsäädännön uudistuksista olivat laittomia1, ja ILOn todenneen, että maassa 
puututtiin useaan otteeseen laajasti työsopimusneuvottelujen vapauteen ja 
vapaaehtoisuuteen ja että kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettujen säästötoimien yhteydessä 
sosiaalinen vuoropuhelu oli merkittävässä määrin vajavaista2,

1. pitää pitkään odotettua talous- ja rahaliiton (EMU) sosiaalista ulottuvuutta koskevaa 
komission tiedonantoa myönteisenä ja katsoo sen olevan uusi askel EMU:n todellisen 
sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisen suuntaan; 

2. kannustaa voimakkaasti perustamaan ehdotetulla tavalla tärkeimpien 
työllisyysindikaattorien ja sosiaalisten indikaattorien tulostaulun, joka sisällytettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn ja jota käytettäisiin komission 
yhteisen työllisyysraportin laatimisessa;

3. pitää valitettavana, etteivät ehdotetut indikaattorit riitä varmistamaan, että jäsenvaltioiden 
työllisyystilanteet ja sosiaaliset tilanteet katettaisiin täydellisesti;

4. kehottaa sisällyttämään ehdotettuun nuorisotyöllisyysasteita koskevaan indikaattoriin 
nuoret henkilöt aina 30 ikävuoteen asti kuten nuorisotakuun yhteydessä on tehty 
vapaaehtoisuuden pohjalta;

5. kehottaa sisällyttämään tulostauluun täydentäviä indikaattoreita ja erityisesti köyhyydessä 
elävien lasten osuudet, ihmisarvoisen työn indeksin ja eurooppalaisen toimeentuloon 
riittävän palkan indeksin, jotta sosiaalisen tilanteen asianmukainen arvioiminen 
Euroopassa on mahdollista;

6. kehottaa neuvostoa määrittelemään työllisyysindikaattoreille ja sosiaalisille 
indikaattoreille konkreettiset vertailuarvot EU:n sosiaalisen perusturvan muodossa, jotta 
aktivointitoimenpiteitä voidaan käynnistää ajoissa EU:n tasolla;

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan mekanismin, jolla työmarkkinaosapuolille 
annetaan mahdollisuus olla täysin osallisina työllisyysindikaattoreiden ja sosiaalisten 
indikaattoreiden määrittelyssä;

8. korostaa tarvetta varmistaa, että työllisyyden ja sosiaalialan kehityssuuntien seuranta 
johtaa ennakoiviin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on minimoida jäsenvaltioiden 
väliset sosiaaliset eroavuudet ja estää sosiaalinen polkumyynti;

9. pitää valitettavana, että komissio ei ole käsitellyt asianmukaisesti kysymystä, joka koskee 
sosiaalisten investointien jättämistä jäsenvaltioiden alijäämätasojen laskennan 
ulkopuolelle;

                                               
1 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
2 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
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10. korostaa, että sosiaalisten investointien sisällyttäminen alijäämätasojen laskentaan 
heikentää huomattavasti rakennerahastojen roolia lähentymisen välineinä;

11. pitää valitettavana, että makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn puitteissa 
suoritetussa riskinarvioinnissa ei oteta riittävästi huomioon jäsenvaltioiden välisen 
keskinäisen taloudellisen riippuvuuden sosiaalisia seurauksia; 

12. pitää valitettavana, ettei komissio ole 2. lokakuuta 2013 antamassaan tiedonannossa 
käsitellyt automaattisten vakauttajien tehtävää ja niitä koskevia menettelyjä riittävästi, ja 
toistaa komissiolle osoittamansa kehotuksen laatia vihreä kirja automaattisista 
vakauttajista euroalueella;

13. pitää myönteisenä ehdotettua työmarkkinaosapuolten merkittävämpää osallistumista EU-
ohjausjakson prosessiin muun muassa työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitean 
puitteissa ennen vuotuisen kasvuselvityksen hyväksymistä;

14. pitää makrotaloudellisen vuoropuhelun liian muodollista luonnetta valitettavana ja 
kehottaa tässä yhteydessä varaamaan työmarkkinaosapuolille entistäkin aktiivisemman 
roolin EU-ohjausjakson yhteydessä;

15. vaatii, että kun komissio laatii vuoden 2014 vuotuista kasvuselvitystä, se ottaa täysin 
huomioon parlamentin mietinnön ”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 
2013 painopisteiden täytäntöönpano” sekä EMUn sosiaalista ulottuvuutta koskevan 
tiedonantonsa ja parlamentin siitä antaman päätöslauselman;

16. pyytää joulukuun Eurooppa-neuvostoa määrittelemään konkreettiset toimenpiteet, joilla 
edistetään todellisen sosiaali- ja työllisyysasioiden pilarin kehittämistä EMUn osana 
yhteisömenetelmän pohjalta, sekä hiomaan edelleen menettelyjä, joilla otetaan käyttöön 
Euroopan työttömyysturvajärjestelmä euroalueen automaattisena vakauttajana;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
Eurooppa-neuvostolle.


