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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt, et on olemas majanduse juhtimise Euroopa raamistik, millega tagatakse 
poliitika tihedam kooskõlastamine märkimisväärse tasakaalustamatuse ärahoidmiseks 
ning edendatakse arukat, kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu vastavalt Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidele;

2. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle teha selle raamistiku tõhususe esialgne analüüs, 
et hinnata, kas nii liikmesriigid kui ka komisjon on majanduse juhtimise eeskirju 
kohaldanud tõhusalt ja ühetaoliselt; teeb ühtlasi ettepaneku vahetada analüüsi raames 
arvamusi selle raamistiku tugevdamise vahendite üle;

3. innustab tugevdama ja süvendama Euroopa poolaastat kui kriisi ärahoidmise tõhusat 
vahendit; peab seetõttu tervitatavaks komisjoni ettepanekut keskenduda oma tegevuses 
mitte ainult eelarvepoliitilistele kohustustele, vaid ka investeeringutele ja 
struktuurireformidele, et seostada turumajandus sotsiaalse arenguga;

4. teeb ettepaneku korraldada tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste 
nõukogu ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ühised koosolekud, et edendada 
kooskõlastatud sotsiaal- ja majanduspoliitikat Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks 
ning ka majanduskasv ja tööhõive püsivaks ergutamiseks;

5. toonitab, kui oluline on sotsiaalsete näitajate tulemustabel häiremehhanismi aruandes 
makromajanduse ülemääraste tasakaalunihete korrigeerimise meetmete sotsiaalse mõju 
eelnevaks kindlakstegemiseks; kutsub komisjoni üles hindama selle mõju ja tõhusust;

6. kutsub liikmesriike üles rakendama majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks riigipõhiseid 
soovitusi; nõuab, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile nende soovituste tegelikul 
rakendamisel saavutatud edasimineku kohta igal aastal hindamisaruande, mille võiks 
lisada iga-aastasele majanduskasvu analüüsile;

7. kutsub Euroopa Komisjoni üles lihtsustama koostöös EIP-ga VKEde juurdepääsu Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi ja Euroopa Investeerimisfondi rahastamisele, kuna 
VKEd on Euroopas peamised töökohtade loojad;

8. kutsub liikmesriike üles ajakohastama oma tööturud ja sotsiaalkaitsesüsteemid, et püüelda 
tõhusama ja sihtotstarbelisema eelarvepoliitika poole; ergutab liikmesriike vahetama 
parimaid tavasid selle eesmärgi täitmiseks;

9. noorte tööpuuduse probleemi kiireloomulisust arvestades julgustab liikmesriike kasutama 
kättesaadavaid vahendeid tõhusalt ja sihipäraselt noorte tööhõive algatuse 
kasutuselevõtmise abil ja soovitab ühtlasi piiriülese liikuvuse toetamist EURESe 
võrgustiku kui noorte tööhõive katalüsaatori väljatöötamise kaudu;



PE544.340v01-00 4/4 PA\1043328ET.doc

ET

10. demokraatliku kontrolli tugevdamiseks soovitab kaasata liikmesriikide ja Euroopa 
Komisjoni vahelisse majandusalasesse dialoogi rohkem ka Euroopa Parlamendi, 
liikmesriikide parlamendid ning sotsiaalpartnerid.


