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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0006),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0033/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0040/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi 
annettava riittävästi aikaa ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi 
ilmoittaa kantansa yhdennettyihin suuntaviivoihin (talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
työllisyyden suuntaviivat) eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, ja täyttää 
perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan tehtävänsä 
vuoteen 2014 kaavaillun jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen täydellisen 
tarkistamisen aikana;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Jäsenvaltioiden Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti esittämien kansallisten 
uudistusohjelmien luonnosten tarkastelun jälkeen ja samanaikaisesti ensimmäisen vuotuisen 
kasvuselvityksen esittelyn kanssa komissio hyväksyi 12. tammikuuta ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi, jolla ehdotetaan vuonna 2010 hyväksyttyjen jäsenvaltioiden talouspolitiikan ja 
työllisyyden suuntaviivojen oikeudellisen pätevyyden vahvistamista vuodelle 20111. Tässä 
ehdotuksessa otetaan huomioon se, että uuden Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt 
suuntaviivat on sisällytettävä täysimääräisesti jäsenvaltioiden toimiin ja uudistusten 
jaksottamiseen, jotka esitellään huhtikuuhun 2011 mennessä esitettävissä kansallisissa 
uudistusohjelmissa. Edellä mainitun lisäksi komission ehdotus perustuu vuoden 2010 
työllisyyden suuntaviivoihin sisältyvään sitoumukseen pitää suuntaviivat mahdollisuuksien 
mukaisesti ennallaan vuoteen 2014 saakka, jotta jäsenvaltiot voivat keskittyä niiden 
täytäntöönpanoon.

Ehdotus neuvoston päätökseksi perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 148 artiklaan, jonka mukaisesti neuvosto laatii vuosittain jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat. SEUT:n mukaisesti neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia 
työllisyyskomiteaa, talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa ennen suuntaviivoja 
koskevan päätöksen tekemistä. Neuvosto esitti kuulemispyynnön parlamentille 
26. tammikuuta 2011.

Vuonna 2010 hyväksytyt talouspolitiikan ja työllisyyden suuntaviivat koostuvat SEUT:n 
121 artiklaan perustuvista talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista ja SEUT:n 148 artiklaan 
perustuvista työllisyyden suuntaviivoista. Mainitut kaksi säädöstä hyväksyttiin erillisinä mutta 
toisiinsa liittyvinä välineinä, jotka yhdessä muodostavat yhdennetyt suuntaviivat. Euroopan 
parlamentti käsitteli ehdotusta päätökseksi työllisyyden suuntaviivoista ja hyväksyi 
8. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpäätöslauselman, joka sisälsi useita tarkistuksia (Öryn 
mietintö).

Esittelijä ymmärtää tavoitteen, jonka mukaan työllisyyden suuntaviivat on pidettävä ennallaan 
Eurooppa 2020 -strategian väliarviointiin saakka. Esittelijä haluaa kuitenkin korostaa sen 
merkitystä, että yhdennetyt talouspolitiikan suuntaviivat ja työllisyyden suuntaviivat on 
säilytettävä Eurooppa 2020 -strategian vuosittaisten arviointien keskeisinä kohteina. 
Komission ja neuvoston on varmistettava, että yhdennetyt suuntaviivat ovat eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteinen tekijä. Jos vuotuisen kasvuselvityksen merkittävin sisältö eroaa 
suuntaviivojen sisällöstä, ensiksi mainittuja on muutettava johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Lopuksi esittelijä toistaa jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tehokasta valvontaa 
koskevan parlamentin vaatimuksen, jonka mukaan kansallisten toimijoiden kuten 
työmarkkinaosapuolten ja parlamenttien valiokuntien on osallistuttava kansallisten 
uudistusohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Yhtä tärkeää on 
se, että esittelijä toistaa parlamentin pitkään esittämän vaatimuksen komissiolle ja 

1 Neuvoston päätös 2010/707/EU, tehty 21 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista (EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46).
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neuvostolle, jonka mukaan parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa ja joka tapauksessa 
vähintään viisi kuukautta, jotta se voi täyttää neuvoa-antavan tehtävänsä työllisyyden 
suuntaviivojen seuraavan täydellisen tarkistamisen aikana.
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10.2.2011

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Valmistelija: Sharon Bowles

LYHYET PERUSTELUT

Talous- ja raha-asioiden valiokunta tukee talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja 
jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen sisällyttämistä eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niiden merkitystä ei pidä heikentää, koska komissio ja 
neuvosto ovat vahvistaneet tavoitteen lisätä sitoutumista ja demokraattista vastuunalaisuutta.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen 
komissiolle ja neuvostolle, että 
parlamentille olisi annettava riittävästi 
aikaa, ja joka tapauksessa vähintään viisi 
kuukautta, jotta se voi täyttää 
perustamissopimuksen 148 artiklan 

4. toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen 
komissiolle ja neuvostolle, että 
parlamentille olisi annettava riittävästi 
aikaa, ja joka tapauksessa vähintään viisi 
kuukautta, jotta se voi ilmoittaa kantansa 
yhdennettyihin suuntaviivoihin 
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2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan 
tehtävänsä vuoteen 2014 kaavaillun 
jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivojen 
täydellisen tarkistamisen aikana;

(talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja 
jäsenvaltioiden työllisyyden suuntaviivat) 
eurooppalaiseen ohjausjakson puitteissa 
ja täyttää perustamissopimuksen 
148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-
antavan tehtävänsä vuoteen 2014 
kaavaillun jäsenvaltioiden työllisyyden 
suuntaviivojen täydellisen tarkistamisen 
aikana;
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ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat
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