
PA\1043328FI.doc PE544.340v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 - 2019

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2014/2145(INI)

18.12.2014

LAUSUNTOLUONNOS

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet
(2014/2145(INI))

Valmistelija: Anne Sander



PE544.340v01-00 2/4 PA\1043328FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\1043328FI.doc 3/4 PE544.340v01-00

FI

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä talouden eurooppalaisen ohjausjärjestelmän olemassaoloa, joka takaa 
politiikan alojen välisen suoremman koordinoinnin, jolloin voidaan ehkäistä merkittävää 
epätasapainoa sekä edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

2. pitää ilahduttavana komission hanketta tarkastella alustavasti tätä ohjausjärjestelmää, jotta 
voidaan arvioida järjestelmää koskevien sääntöjen tehokas ja yhdenmukainen 
soveltaminen sekä jäsenvaltioissa että komissiossa; ehdottaa myös, että tämän tarkastelun 
yhteydessä voitaisiin keskustella keinoista syventää kyseistä järjestelmää;

3. kannustaa eurooppalaisen ohjausjakson lujittamiseen ja syventämiseen keinona ehkäistä 
tehokkaasti kriisiä; pitää tätä tavoitetta ajatellen myönteisenä komission ehdotusta 
kohdentaa toimintansa ei ainoastaan talousarviovastuuseen, vaan myös investointeihin ja 
rakenneuudistuksiin, jotta markkinatalous saadaan kulkemaan käsi kädessä sosiaalisen 
kehityksen kanssa;

4. ehdottaa, että järjestetään yhteisiä kokouksia EPSCO-neuvoston ja Ecofin-neuvoston 
välillä, jotta edistetään koordinoitua sosioekonomista politiikkaa, jolla pyritään 
tehostamaan Euroopan kilpailukykyä, mutta myös parantamaan pysyvästi kasvua ja 
työllisyyttä;

5. korostaa sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulun merkitystä varoitusmekanismia 
koskevassa kertomuksessa, sillä sen avulla voidaan muun muassa yksilöidä sellaisten 
sosiaalisten toimien vaikutus, joilla pyritään korjaamaan makrotaloudellista 
epätasapainoa; kehottaa komissiota arvioimaan sen laajuutta ja tehokkuutta;

6. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön maakohtaiset erityissuositukset kasvun ja 
työllisyyden tukemiseksi; pyytää komissiota laatimaan Euroopan parlamentille näiden 
suositusten todellisessa täytäntöönpanossa saavutettua edistystä koskevan vuosittaisen 
arvion, joka voitaisiin liittää kasvua koskevaan vuosittaiseen kertomukseen;

7. kehottaa komissiota yhteistyössä EIP:n kanssa helpottamaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia Euroopan strategisten investointien rahastosta sekä Euroopan investointirahastosta, 
sillä juuri pk-yritykset luovat työpaikkoja Eurooppaan;

8. kehottaa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä kohti tehokkaampaa ja kohdennetumpaa 
talousarviopolitiikkaa jatkamaan edelleen työmarkkinoidensa ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä nykyaikaistamista; kannustaa niitä tiedonvaihtoon parhaista 
käytännöistä;

9. kannustaa jäsenvaltioita nuorisotyöttömyyttä koskevan hätätilanteen vuoksi käyttämään 
saatavilla olevia resursseja tehokkaasti ja kohdennetusti nuorisotyöllisyysaloitteen avulla 
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ja suosittelee myös rajat ylittävän liikkuvuuden tukemista kehittämällä EURES-portaalia 
nuorisotyöllisyyden edistäjänä;

10. suosittelee demokraattisen valvonnan lisäämiseksi ottamaan jäsenvaltioiden ja komission 
väliseen taloutta koskevaan vuoropuheluun paremmin mukaan Euroopan parlamentin, 
kansalliset parlamentit ja työmarkkinaosapuolet.


