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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta ”Kasvua ja 
yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (COM(2013)0083)
(2013/2607(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 ja 153 artiklan,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen tiedonannosta 
”Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (O–[000/2013] – B[7-/2013],

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kasvua ja 
yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (COM(2013)0083),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission suosituksen ”Investoidaan lapsiin 
– murretaan huono-osaisuuden kierre” (COM(2013)0778),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Evidence on Demographic and Social Trends: Social Policies' Contribution to Inclusion, 
Employment and the Economy” (SWD(2013)038),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 European 
Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour 
market - Towards a social investment approach” (SWD(2013)039,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”3rd Biennal Report on Social Services of General Interest” (SWD(2013)040),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Long-term care in ageing societies - Challenges and policy options” (SWD(2013)041),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Confronting Homelessness in the European Union” (SWD(2013)042),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Investing in Health” (SWD(2013)043),

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Social investment through the European Social Fund” (SWD(2013)044),
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– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2013” (COM(2012)0750) ja sen liitteenä olevan luonnoksen yhteiseksi 
työllisyysraportiksi,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 
eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat1,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (KOM(2010)2020),

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

– ottaa huomioon komissiolle esittämänsä suullisen kysymyksen ja siihen liittyvän 
14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman tiedonannosta ”Työllistävää elpymistä 
koskeva tavoite”2,

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

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmasta3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle” (COM(2010)0758), Euroopan talous- ja sosiaalikomitean siitä 
antaman lausunnon4 ja siitä 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman5,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Mahdollisuuksia 
nuorille -aloite” (COM(2011)0933),

– ottaa huomioon komissiolle esittämänsä suullisen kysymyksen ja siihen liittyvän 
24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman tiedonannosta ”Työllistävää elpymistä 
koskeva tavoite”6,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Nuoret töihin” 
(COM(2012)0727),

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman uuden kestävän talouden 
työllisyyspotentiaalin kehittämisestä7,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0053.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 EUVL C 238, 25.8.2011, s. 130–134.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0224.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0299.
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– ottaa huomioon neuvoston 7. maaliskuuta 2011 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen (2011–2020),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon komission 
suosituksesta työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi 
(KOM(2008)0639) ja siitä 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon ”Mahdollisuudet, 
väylät ja yhteisvastuu: 2000-luvun Euroopan uusi sosiaalinen visio” (COM(2008)0412) ja 
siitä 6. toukokuuta 20009 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys 
elpyvässä taloudessa” (COM(2009)0545) ja siitä 20. toukokuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman3,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (COM(2011)0607 final/2 – 2011/0268 (COD)) ja siitä 
20. elokuuta 2012 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman4,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sosiaalisen 
yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja 
innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille”5,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen 
edistäminen6,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman sosiaalisia investointeja 
koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin7,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 julkaistun komission valkoisen kirjan 
”Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten” (COM(2012)055),

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

A. ottaa huomioon, että talouden vakautustoimet ovat monissa maissa johtaneet lyhyen 
aikavälin tavoitteisiin kohdennettujen menojen suosimiseen kestävään kasvuun, 
työllisyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn investoimisen ja 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen kustannuksella;

                                               
1 EUVL C 212E, 5.8.2010, s. 23.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0370.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0190.
4 A7-0250/2012
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0429.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0050.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0419.
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B. toteaa, että hyvin kohdennetut sosiaaliset investoinnit vakauttavat taloutta, edistävät 
työllisyyttä ja lisäävät työntekijöiden pätevyyttä ja parantavat siten EU:n kilpailukykyä;

C. katsoo, että tarjolla oleviin työpaikkoihin vaadittu suurempi pätevyys ja tulevaisuudessa 
paljon työpaikkoja tarjoavilla aloilla tarvitut taidot edellyttävät asianmukaisia 
investointeja koulutus- ja jatkokoulutusohjelmiin;

D. ottaa huomioon, että EU:n kotitalouksien keskimääräiset tulot ovat vähenemässä ja että 
pitkäaikaistyöttömyys sekä köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, mukaan luettuina 
työssäkäyvien köyhyys ja yhteiskunnan polarisoituminen, lisääntyvät monissa 
jäsenvaltioissa;

E. ottaa huomioon, että 10,5 prosenttia työikäisestä väestöstä on nykyisin työttömänä;

F. ottaa huomioon, että 30. tammikuuta 2012 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi 
seuraavaa: ”Kasvuun ja työllisyyteen voimme palata vain, jos noudatamme 
johdonmukaista ja laajapohjaista toimintatapaa, jossa yhdistyvät tulevaisuuden kasvuun 
tehtäviä investointeja varjeleva älykäs julkisen talouden vakauttaminen, terveet 
makrotalouspolitiikat sekä aktiivinen työllisyysstrategia, säilyttäen sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus”.

G. ottaa huomioon, että nykyisen kriisin vaikutukset yhdistyneinä väestökehityksen 
muutoksiin ovat haaste sosiaaliturvajärjestelmille ja kohtuullisen sosiaaliturvan 
takaamiselle, lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusjärjestelmät mukaan luettuina;

H. ottaa huomioon, että 22,8 prosenttia nuorista EU:ssa on nykyisin työttömänä ja että 
nuorisotyöttömyys on joissakin jäsenvaltioissa yli 50 prosenttia; 

I. ottaa huomioon, että 8,3 miljoonaa alle 25-vuotiasta eurooppalaista ei ole työssä, 
koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa ja että nämä luvut kasvavat edelleen ja on 
olemassa vaara, että yksi sukupolvi menetetään;

J. ottaa huomioon, että 19 prosenttia lapsista on vaarassa joutua köyhyyteen ja että koko 
EU:n väestön osalta vastaava luku on 16 prosenttia;

K. ottaa huomioon, että 8 prosenttia EU:n kansalaisista elää vakavassa aineellisessa 
puutteessa eikä heillä ole varaa välttämättömiin hyödykkeisiin, jotka olisivat tarpeen 
ihmisarvoisen elämän takaamiseksi Euroopassa;

L. ottaa huomioon, että 15 prosenttia lapsista lopettaa koulunkäynnin saamatta toisen asteen 
pätevyyttä ja että 10 prosenttia EU:n kansalaisista elää työttömissä kotitalouksissa;

M. ottaa huomioon, että sosiaalisen suojelun komitea varoittaa, että nämä luvut kasvavat 
edelleen monissa jäsenvaltioissa, mikä johtuu osittain talouden vakautustoimista;

N. toteaa, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat väestöryhmät, kuten ikääntyneet ja 
vammaiset, ovat kärsineet rahoituskriisistä, talouskriisistä ja sosiaalisesta kriisistä 
kaikkein eniten;
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O. katsoo, että osallisuus työmarkkinoihin ei saa olla vähimmäistoimeentulon ja 
korkealaatuisten sosiaalipalvelujen saamisen edellytys, koska ne ovat välttämättömiä 
edellytyksiä työmarkkinoille pääsylle;

P. katsoo, että säästötoimilla, julkisten palvelujen ja sosiaaliavun määrärahojen 
vähentäminen mukaan luettuna, ei saa huonontaa heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten tilannetta tai saattaa heitä alttiiksi työttömyydelle;

Q. katsoo, että kaiken tiukan säästöpolitiikan on oltava älykästä ja mahdollistettava 
suhdanteita tasoittavat investoinnit suuriin poliittisiin painopistealoihin;

R. toteaa, että syrjäytyneet väestönosat, mukaan luettuna suuri osa Euroopan romaneista, 
elävät surkeissa sosiaalis-taloudellisissa oloissa ja joutuvat usein vakavan syrjinnän ja 
erottelun kohteeksi kaikilla elämänaloilla;

S. pitää koulunkäynnin keskeyttämisen ensimerkkejä tärkeänä varoitussignaalina köyhyyden 
toistumisesta sykleinä;

T. toteaa, että asunnottomuus on edelleen ongelma kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja että se on 
yksi äärimmäisimpiä köyhyyden ja osattomuuden muotoja, joka riistää ihmisiltä 
ihmisarvon ja vaarantaa perusluonteisen ihmisoikeuden asuntoon; 

U. toteaa, että kunnollisen asunnon takaaminen on kaikille jäsenvaltioille asetettu 
kansainvälinen velvoite ja että sosiaalisen asuntotuotannon on tapahduttava rinnakkain 
markkinahintaisten asuntojen tuotannon kanssa;

V. katsoo, että asunnottomien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuminen edellyttävät erityistoimia; 

W. toteaa, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat edelleen tärkein terveyteen ja 
elinoloihin vaikuttava tekijä ja että erityisesti lasten köyhyys vaikuttaa merkittävästi 
heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa;

X. ottaa huomioon, että EU:ssa on edelleen sukupuoleen perustuvaa syrjintää työpaikoilla 
sekä sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja niistä johtuvia eroja eläkkeissä;

Y. ottaa huomioon, että vain 63 prosenttia naisista mutta 76 prosenttia miehistä EU:ssa käy 
työssä, mikä osittain johtuu sellaisten tukiverkostojen ja konkreettisten toimien puutteesta, 
jotka auttaisivat saavuttamaan terveen tasapainon työ- ja yksityiselämän välillä;

Z. toteaa, että sukupuoliulottuvuus on ratkaiseva tekijä Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamisessa, koska naiset ovat suurin tähän asti käyttämätön 
työvoimareservi, ja että siksi on kehitettävä konkreettisia toimia ja erityisiä politiikkoja 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamiseksi osana talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa;

AA. toteaa, että koska kotitalouksien päätöksentekijät, yksinhuoltajat ja omaishoitajat ovat 
useimmiten naisia, aktiivinen osallistamispolitiikka edellyttää kaikenkattavia toimia sen 
mahdollistamiseksi, että naiset voivat osallistua suuremmassa määrin työmarkkinoille;
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1. pitää myönteisenä sosiaalisia investointeja koskevaa komission toimenpidepakettia, jolla 
luodaan tarvittavat yhteydet kansallisten sosiaalipolitiikkojen, talouspolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevien uudistusten ja asianomaisten EU:n 
koheesiorahastojen välille;

2. muistuttaa, että sosiaaliset investoinnit ovat sekä sosiaalisesti että taloudellisesti 
kannattavia, koska niillä ehkäistään ja torjutaan sosiaalisia riskejä; toteaa, että sosiaalisissa 
investoinneissa painotetaan julkisia toimia ja strategioita inhimillisiin voimavaroihin 
investoimiseksi, jotka mahdollistavat siirtymisen muuttuville työmarkkinoille ja sellaisten 
taitojen hankkimisen, joita tarvitaan tulevaisuudessa paljon työpaikkoja tarjoavilla aloilla;

3. korostaa, että sosiaalisia investointeja ei tulisi pitää menoina vaan ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden investointeina, jotka pitkällä aikavälillä tuottavat kaksinkertaisesti voittoa;

4. toteaa siksi, että kohdennettujen sosiaalisten investointien olisi oltava tärkeä osa 
jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikkaa ja osa talouselämän eurooppalaista 
ohjausjaksoa, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian työllisyys-, sosiaali- ja 
koulutustavoitteeet;

5. pitää siksi myönteisenä, että komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään sosiaaliset 
investoinnit keskipitkän ja pitkän aikavälin budjettitavoitteisiinsa sekä kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa; 

6. kehottaa tässä yhteydessä komissiota pikaisesti laatimaan sosiaalisia investointeja 
koskevien yhteisten indikaattorien tulostaulun, johon sisältyy jäsenvaltioiden edistymisen 
seuraamiseen tarkoitettu varoitusmekanismi;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita harkitsemaan sosiaalisia investointeja koskevan 
sopimuksen allekirjoittamista, koska tässä sopimuksessa vahvistetaan investointitavoitteita 
ja luodaan tehostettu valvontamekanismi edistämään ponnisteluja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

8. pitää myönteisenä komission vaatimusta siitä, että vähintään 25 prosenttia 
koheesiopolitiikan määrärahoista kohdennetaan Euroopan sosiaalirahaston kautta 
inhimilliseen pääomaan ja sosiaalisiin investointeihin;

9. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sosiaalipolitiikan menojen tehokkaan valvonnan 
varojen kanavoimiseksi kohdennettuihin ja tehokkaisiin toimiin ja tarpeettoman 
hallinnollisen rasituksen välttämiseksi;

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta

10. kehottaa uudelleen komissiota puuttumaan seuraavissa maakohtaisissa suosituksissaan 
työssäkäyvien köyhyyteen, niiden ihmisten köyhyyteen, joilla on vain rajalliset yhteydet 
tai ei lainkaan yhteyksiä työmarkkinoihin, sekä iäkkäiden ihmisten köyhyyteen; kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa tukemaan tällaista ohjausta ensisijaisena toimena;
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11. korostaa työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseen tarkoitetun 
eurooppalaisen strategian kolmea osa-aluetta, nimittäin riittävää tulotukea, osallisuutta 
edistäviä työmarkkinoita ja laadukkaiden palvelujen saantia;

12. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että aktiivisten osallistavien toimien olisi oltava

– johdonmukaisia koulutuksessa, elinikäisessä oppimisessa sekä sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikassa sovellettavan elinkaariajattelun kanssa 

– räätälöityjä, kohdennettuja ja tarpeisiin perustuvia 

– kokonaisvaltaisia ja osallistavia ja 

– sellaisten ennakkoedellytysten mukaisia, jotka ovat välttämättömiä osallistumisen 
mahdollistamiseksi ilman, että laaditaan vähimmäistoimeentulon vaarantavia ehtoja;

13. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sosiaalipalvelujen laadun sekä sen, että ne ovat 
kaikkien saatavilla, erityisesti kun on kyse terveydenhuollosta, pitkäaikaishoidosta, 
koulutuksesta, energiasta, vesihuollosta, liikenteestä ja viestinnästä;

14. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan sosiaalisten standarditariffien käyttöönottoa 
köyhyydelle alttiina oleville väestöryhmille esimerkiksi energian, julkisen liikenteen ja 
mikrolainojen alalla;

15. kehottaa ottamaan romaneja edustavat järjestöt aktiivisesti mukaan vuoteen 2020 
ulottuvien, romanien integroimiseen tarkoitettujen kansallisten strategioiden laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon;

16. kehottaa komissiota esittämään konkreettisen ja yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen perustuvien aktiivisten osallistamisstrategioiden 
täytäntöön panemiseksi; korostaa, että suunnitelmassa olisi määriteltävä erityisiin 
indikaattoreihin ja asianomaisten osapuolten väliseen perusteelliseen vuoropuheluun 
perustuvat aikataulut sekä realistiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet ja että sen 
täytäntöönpanoa olisi valvottava tarkasti avoimen koordinointimenetelmän avulla;

Lasten köyhyyden torjunta

17. pitää myönteisenä komission tiedonantoon ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle” sisältyvää lasten köyhyyttä koskevaa komission suositusta; 
muistuttaa lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sisältyvistä lapsen oikeuksista;

18. muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla, mukaan luettuina lapset ja nuoret, joilla ei ole 
asuinmaassaan oleskelulupaa, on lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
mukaan oikeus opetukseen;

19. korostaa, että lasten köyhyyden torjunnassa on keskityttävä pikemminkin 
ennaltaehkäisyyn kuin köyhyyteen reagointiin ja että torjunnan olisi perustuttava siihen 
johtoajatukseen, että kaikilla on oltava yhtäläinen oikeus korkealaatuiseen 
varhaiskasvatukseen ja lastenhoitopalveluihin;
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20. kannustaa tässä yhteydessä perustamaan lisää lapsille tarkoitettuja tiloja, kuten 
toimintakeskuksia, jotka ovat avoinna sekä lukukausien että lomien aikana, ja 
järjestämään opetusohjelman ulkopuolista kulttuuri- ja urheilutoimintaa;

21. korostaa, että näihin palveluihin tarvitaan riittävästi varoja ja että erityisesti niitä tarvitaan 
toimiin, joilla tuetaan köyhiä ja haavoittuvassa asemassa olevia perheitä, kuten perheitä, 
joissa on vammaisia lapsia, yksinhuoltajaperheitä ja monilapsisia perheitä;

22. korostaa vanhempi-lapsi-suhteen merkitystä sekä sitä, että vanhempia on tuettava ja 
autettava täyttämään vanhempien tehtävänsä, jotta voidaan estää lasten erottaminen 
vanhemmistaan ja heidän sijoittamisensa hoitokotiin äärimmäisen köyhyyden takia;

Asunnottomuuden torjunta 

23. pitää myönteisenä komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa ”Confronting Homelessness 
in the European Union”; 

24. palauttaa mieliin pyyntönsä konkreettisen ja yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman 
laatimisesta asunnottomuutta koskevan EU:n strategian täytäntöön panemiseksi;

25. korostaa, että investointeja sosiaaliseen asuntotuotantoon olisi sen lisäksi, että ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä köyhyyden seurausten lievittämiseksi, pidettävä sosiaalisina 
investointeina, jotka pitkällä aikavälillä johtavat ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja 
kestävään kasvuun;

26. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan tarpeettomat hallinnolliset rasitteet sosiaaliasuntojen 
hakemisesta sekä kaikkinaisen vähemmistöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien 
väestöryhmien syrjinnän, jotta taataan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille;

27. muistuttaa, että energiakustannusten osuus kotitalouden menoista on yleensä suuri, ja 
kehottaa siksi jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan kotitalouksien energiatehokkuuden 
parantamiseksi;

Yleisen edun mukaiset sosiaalipalvelut

28. kehottaa laatimaan SEUT:n 14 artiklan pohjalta puitedirektiivin, joka koskee yleisen edun 
mukaisten sosiaalipalveluiden laatua ja saatavuutta, erityisesti terveydenhuollon, 
koulutuksen, julkisen liikenteen, energian, vesihuollon ja viestinnän alalla;

Nuorten työllisyys

29. korostaa, että nuorten työllisyyteen tehtävien investointien on oltava tärkeä osa kansallisia 
sosiaalisten investointien strategioita; 

30. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi 
erityisesti ehkäisemällä varhaista koulun, ammatillisen koulutuksen tai 
oppisopimuskoulutuksen keskeyttämistä ja kehittämään monipuolisia strategioita nuorille, 
jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa;
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31. korostaa, että sosiaaliset investoinnit sellaisten nuorten hyväksi, jotka eivät ole työssä, 
koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, vähentäisivät nuorten 
osallistumattomuudesta työmarkkinoille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, jotka 
Eurofound arvioi 153 miljardiksi euroksi tai 1,2 prosentiksi EU:n bruttokansantuotteesta;

32. toteaa, että nuoriin tehtävät sosiaaliset investoinnit voivat olla koulujen, 
koulutuskeskusten sekä paikallisten ja alueellisten yritysten välisten kumppanuuksien 
kehittämistä ja että nämä kumppanuudet voivat tarjota koulutusta ja korkeatasoisia 
harjoitteluohjelmia, ammatillista koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa sekä 
toimintatapoja, joissa vanhempi työntekijä toimii nuorten tukihenkilönä ja kouluttaa heitä 
työtehtäviin, tai paremman koulutuksesta työelämään siirtymisen varmistamista sekä EU:n 
sisäisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä;

33. korostaa, että tarvitaan jäsenvaltioiden kesken vertailtavissa olevia tilastoja 
nuorisotyöttömyydestä ja nuoria koskevista työmarkkinamenoista;

Työpaikkojen luominen ja työmarkkinat

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

35. kehottaa toistamiseen jäsenvaltioita hyväksymään toimia työpaikkojen luomisen 
edistämiseksi osana sosiaalisten investointien ohjelmiaan, kuten työn verotusta koskevia 
uudistuksia, jotka kannustavat työllistymiseen, edistävät ja tukevat itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja oman yrityksen perustamista, parantavat liiketoiminnan 
edellytyksiä ja helpottavat pk-yritysten rahoituksen saantia, muuttavat epävirallisen ja 
pimeän työn virallisiksi työpaikoiksi, uudistavat työmarkkinoita siten, että niistä tulee 
mukautumiskykyisempiä, dynaamisempia ja osallistavampia, sekä nykyaikaistavat 
palkkausjärjestelmiä palkkojen mukauttamiseksi tuottavuuden kehittymiseen;

36. korostaa, että on tutkittava mahdollisuudet luoda työpaikkoja vihreän talouden, terveyden-
ja sosiaalihuollon sekä tieto- ja viestintäteknologian kaltaisille avainaloille, mikä on 
mahdollista vain jos investoidaan riittävästi uusien taitojen hankkimiseen;

37. toteaa, että joustoturvaperiaatteiden noudattaminen mahdollistaa sekä työntekijöiden 
asianmukaisen sosiaalisen suojelun että pääsyn koulutukseen ja urakehityksen, mikä 
mahdollistaa uusien taitojen hankkimisen;

Sosiaalinen yrittäjyys

38. pitää myönteisenä sosiaalisen yrittäjyyden painottamista ja haavoittuvassa asemassa 
olevien väestöryhmien mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta; painottaa, että nämä ovat 
olennainen osa sosiaalisia investointeja, koska ne mahdollistavat uusien kestävien 
työpaikkojen luomisen;

39. pitää valitettavana, että tiedonannossa ei painoteta Grundtvig-ohjelmien tärkeää osuutta 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sosiaalisten investointien 
edistämisessä; kehottaa komissiota lisäämään elinikäisen oppimisen ohjelmien sekä 
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koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta ja kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan niiden laatua ja niihin pääsyä;

40. korostaa eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden rahaston kaltaisten EU:n 
rahoitusvälineiden tärkeää osuutta sosiaalisten yritysten rahoitusmarkkinoille pääsyn 
parantamisessa;

41. kehottaa komissiota harkitsemaan tietojen julkistamista koskevien yhteisten 
eurooppalaisten sääntöjen käyttöönottoa, koska siten taattaisiin sosiaalisiin yrityksiin 
jäsenvaltioissa tehtäviä investointeja koskevien tietojen avoimuus ja lisättäisiin 
vertaispainetta;

42. pitää valitettavana, että yritysten yhteiskuntavastuu on edelleen pääosin suuntautunut 
ympäristönormeihin sosiaalisten normien kustannuksella; toteaa, että viimeksi mainitut 
ovat tärkeitä, jotta voidaan luoda taloudellisen kasvun ja sosiaalisen lähentymisen 
mahdollistava yhteiskunnallinen ilmapiiri;

Tasa-arvonäkökulma

43. pitää myönteisenä, että sosiaalisia investointistrategioita koskevaan komission 
tiedonantoon sisältyy tasa-arvonäkökulma;

44. kehottaa yhdessä komission kanssa jäsenvaltioita panostamaan palveluihin, kuten lasten 
laadukkaaseen ja edulliseen kokopäivähoitoon sekä kokopäiväisiin koulupaikkoihin ja 
vanhustenhoitoon, jotka osaltaan edistävät sukupuolten tasa-arvoa sekä työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamista ja luovat edellytykset työmarkkinoille pääsylle tai niille 
palaamiselle;

45. muistuttaa, että on tärkeää ottaa huomioon tasa-arvonäkökohdat opetusjärjestelmissä, jotta 
taataan lapsille mahdollisuus löytää kykynsä ja vältetään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla pitkällä aikavälillä; 

46. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa osana 
kansallisia politiikkojaan ja kansallisia uudistusohjelmiaan;

EU-rahastot

47. painottaa koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen ratkaisevaa merkitystä sosiaalisten 
investointien edistämisessä; korostaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tärkeää 
osuutta kriisin koettelemien työntekijöiden köyhyyden ehkäisyssä ja eurooppalaisen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn roolia yrittäjyyden tukemisessa;

48. pitää myönteisenä, että komissio painottaa Euroopan sosiaalirahastoa pääasiallisena 
välineenä sosiaalisten investointien lisäämiseen; suhtautuu siksi myönteisesti siihen, että 
vähintään 25 prosenttia koheesiopolitiikan määrärahoista on ohjattava Euroopan 
sosiaalirahastoon ja että 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston varoista on kussakin 
jäsenvaltiossa kohdennettava sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden 
torjumiseen;
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49. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että monivuotiseen rahoituskehykseen vuosiksi 
2014–2020 sisältyy asianmukaiset määrärahat sosiaalisiin investointeihin kannustamiseen 
ja niiden tukemiseen EU:ssa;

50. kehottaa aikaistamaan uuteen nuorisotyöttömyysaloitteeseen monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäisiksi vuosiksi varattujen 6 miljardin euron käyttöönottoa, jotta 
voidaan vähentää nuorisotyöttömyyttä ja panna kiireellisesti täytäntöön nuorisotakuut; 
korostaa, että Kansainvälinen työjärjestö arvioi nuorisotakuiden täytäntöönpanosta koko 
euroalueella aiheutuvat kustannukset 21 miljardiksi euroksi, ja kehottaa siksi lisäämään 
määrärahoja monivuotista rahoituskehystä tarkistettaessa;

51. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen tutkia uusien rahoitusvälineiden ja 
erityisesti sosiaalisia investointeja koskevien obligaatioiden käyttöä julkisten sosiaalisten 
investointien vipuvaikutuksen lisäämiseksi; kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisempia ehdotuksia tästä asiasta;

EMUn sosiaalinen ulottuvuus

52. katsoo, että budjettikurin noudattamista euroalueella olisi finanssipoliittisten ja 
makrotaloudellisten kriteerien lisäksi mitattava työllisyys- ja sosiaalikriteereillä, jotta 
varmistetaan sosiaalisten investointien asianmukainen taso jäsenvaltioissa ja siten myös 
EU:n sosiaalisen mallin kestävyys;

53. muistuttaa, että eurooppalaisen yhteiskuntasopimuksen olisi perustuttava seuraaviin 
toimiin:

– Euroopan taloushallintoa olisi täydennettävä parantamalla sosiaalihallintoa siten, että 
kunnioitetaan täysimääräisesti työmarkkinaosapuolten itsemääräämisoikeutta sekä 
otetaan huomioon työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja kolmikantaneuvottelujen 
merkitys

– on määriteltävä välineet eurooppalaisen nuorisotakuun sekä harjoittelun ja 
oppisopimusten laatua koskevien sääntöjen käyttöönotolle, asianmukaisille ja 
saatavilla oleville julkisille palveluille, kohtuullisille ja toimeentulon takaaville 
palkoille sekä vähimmäistulolle, jolla ehkäistään työssäkäyvien köyhyys, sosiaaliselle 
suojelulle ja eläkeoikeuksien siirrettävyydelle sekä kohtuuhintaisten ja asianmukaisten 
sosiaaliasuntojen saatavuudelle; on luotava perussosiaaliturva, jolla taataan yhtäläinen 
perusterveyspalvelujen saanti sekä toimeentuloturva, sosiaalipolitiikkaa koskevan 
pöytäkirjan täytäntöönpano perustavanlaatuisten sosiaalisten oikeuksien ja 
työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi, sama palkka ja samat oikeudet 
samanarvoisesta työstä kaikille sekä uudistettu terveys- ja turvallisuusstrategia

– on tehtävä uusi lainsäädäntöaloite kansallisten parlamenttien oikeudesta pyytää 
komissiolta lainsäädäntöaloitetta perussopimuksen 352 artiklaan perustuvana 
”vihreänä korttina”

– on varmistettava riittävät varat sosiaalisiin investointeihin, mukaan luettuna 
25 prosenttia koheesiopolitiikan määrärahoista Euroopan sosiaalirahastolle, 
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hankevelkakirjat sosiaalisiin investointeihin ja yhteiset tavoitteet koulutukseen 
tehtäville investoinneille;

54. kehottaa komissiota tutkimaan vähimmäistyöttömyyskorvauksen käyttöönoton 
toteutettavuutta ja sen tuottamaa lisäarvoa;

55. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.


