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Marian Harkin
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat
(2018/2120(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että köyhyys- ja 
syrjäytymisriskiaste on 22,5 prosenttia ja 
vaikka se jääkin kriisiä edeltävän tason 
alle, Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitetta vähentää köyhyyden tai 
syrjäytymisen vaarassa elävien määrää 
20 miljoonalla ei ole läheskään saavutettu; 
toteaa, että vaikka köyhyyden tai 
syrjäytymisen vaarassa elävien lasten 
osuus laskee edelleen, se on vieläkin liian 
korkea; toteaa, että yksinhuoltajatalouksien 
lasten köyhyys- ja syrjäytymisriskiaste on 
kaksi kertaa suurempi kuin lapsilla 
keskimäärin; katsoo, että suuri eriarvoisuus 
heikentää kansantalouden tuottoa ja 
mahdollisuuksia kestävään kasvuun;

J. toteaa, että köyhyys- ja 
syrjäytymisriskiaste on 22,5 prosenttia ja 
vaikka se jääkin kriisiä edeltävän tason 
alle, Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitetta vähentää köyhyyden tai 
syrjäytymisen vaarassa elävien määrää 
20 miljoonalla ei ole läheskään saavutettu; 
toteaa, että yli 100 miljoonaa ihmistä oli 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa jo vuonna 2007; toteaa, että 
vaikka köyhyyden tai syrjäytymisen 
vaarassa elävien lasten osuus laskee 
edelleen, se on vieläkin liian korkea; 
toteaa, että yksinhuoltajatalouksien lasten 
köyhyys- ja syrjäytymisriskiaste on kaksi 
kertaa suurempi kuin lapsilla keskimäärin; 
katsoo, että suuri eriarvoisuus heikentää 
kansantalouden tuottoa ja mahdollisuuksia 
kestävään kasvuun;
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toteaa, että EU kärsii edelleen 
rakenneongelmista, joihin on puututtava; 
toteaa, että säästötoimet eivät ole 
tarkoituksenmukaisia kestävien ratkaisujen 
tarjoamiseksi näihin ongelmiin; tähdentää, 
että on olennaisen tärkeää vauhdittaa 
kotimaista kysyntää edistämällä julkisia ja 
yksityisiä investointeja sekä edistämällä 
sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoisia 
rakenneuudistuksia, jotka vähentävät 
epätasa-arvoa ja edistävät laadukkaita ja 
osallistavia työpaikkoja, kestävää kasvua ja 
yhteiskunnallisia investointeja ja 
vastuullista julkisen talouden vakauttamista 
ja vahvistavat siten osaltaan suotuisaa 
etenemistä yhteenkuuluvuuden lisäämiseen 
ja ylöspäin suuntautuvaan 
lähentymisympäristöön yrityksille ja 
julkisille palveluille, jotta voidaan luoda 
aiempaa enemmän laadukkaita työpaikkoja 
ja saada sosiaaliset ja taloudelliset 
näkökohdat tasapainoon; korostaa, että 
nämä painopisteet saavutetaan vain, jos 
inhimilliseen pääomaan tehtävät 
investoinnit asetetaan etusijalle yhteisenä 
strategiana;

18. toteaa, että EU kärsii edelleen 
rakenneongelmista, joihin on puututtava; 
toteaa, että säästötoimet eivät ole 
tarkoituksenmukaisia kestävien ratkaisujen 
tarjoamiseksi näihin ongelmiin; vaatii 
tässä yhteydessä, että investoinnit 
laadukkaisiin työpaikkoihin, sosiaaliseen 
suojeluun ja sosiaaliseen osallisuuteen 
jätetään vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisten alijäämää koskevien 
laskelmien ulkopuolelle; tähdentää, että 
kotimaisen kysynnän vauhdittaminen on 
olennaisen tärkeää edistämällä julkisia ja 
yksityisiä investointeja sekä edistämällä 
sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoisia 
rakenneuudistuksia, jotka vähentävät 
epätasa-arvoa ja edistävät laadukkaita ja 
osallistavia työpaikkoja, kestävää kasvua ja 
yhteiskunnallisia investointeja ja 
vastuullista julkisen talouden vakauttamista 
ja vahvistavat siten osaltaan suotuisaa 
etenemistä yhteenkuuluvuuden lisäämiseen 
ja ylöspäin suuntautuvaan 
lähentymisympäristöön yrityksille ja 
julkisille palveluille, jotta voidaan luoda 
aiempaa enemmän laadukkaita työpaikkoja 
ja saada sosiaaliset ja taloudelliset 
näkökohdat tasapainoon; korostaa, että 
nämä painopisteet saavutetaan vain, jos 



AM\1178863FI.docx PE635.409v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

inhimilliseen pääomaan tehtävät 
investoinnit asetetaan etusijalle yhteisenä 
strategiana;
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja kaikkia 
jäsenvaltioita aloittamaan uusien 
työmuotojen sääntelyn tai vahvistamaan 
sitä; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa 
siitä, miten sosiaalisen suojelun 
järjestelmät kattavat epätyypillisessä 
työsuhteessa olevat työntekijät ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat, jotka eivät usein voi 
osallistua niihin täysimääräisesti; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja 
edistämään toimenpiteitä, joilla todistetusti 
vähennetään pimeän työn tekemistä, 
mahdollistetaan kotitalous- ja 
hoivatyöntekijöiden oikeuksien 
tunnustaminen ja parannetaan työoloja;

21. kehottaa komissiota ja kaikkia 
jäsenvaltioita aloittamaan uusien 
työmuotojen sääntelyn tai vahvistamaan 
sitä; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa 
siitä, miten sosiaalisen suojelun 
järjestelmät kattavat epätyypillisessä 
työsuhteessa olevat työntekijät ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat, jotka eivät usein voi 
osallistua niihin täysimääräisesti; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja 
edistämään toimenpiteitä, joilla todistetusti 
vähennetään pimeän työn tekemistä, 
mahdollistetaan kotitalous- ja 
hoivatyöntekijöiden oikeuksien 
tunnustaminen ja parannetaan työoloja; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kieltämään nollatuntisopimukset;
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