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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 

työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

(2017/2260(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 145, 148, 

152, 153, 174 ja 349 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan 

komission välisen 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen paremmasta 

lainsäädännöstä1, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen IV osaston 

(Yhteisvastuu), 

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteen 1 (poistaa köyhyys sen kaikissa 

muodoissa kaikkialta) ja erityisesti tavoitteen 3 (toteuttaa kaikkien osalta kansallisesti 

asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet, sosiaaliturvan vähimmäistasot 

mukaan lukien, sekä saavuttaa merkittävä vakuutussuoja köyhille ja huono-osaisille 

vuoteen 2030 mennessä), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon vuotuisesta 

kasvuselvityksestä 2018 (COM(2017)0690), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun luonnoksen komission ja neuvoston 

yhteiseksi työllisyysraportiksi, joka on oheisasiakirja komission tiedonantoon 

vuotuisesta kasvuselvityksestä 2018 (COM(2017)0674), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission ehdotuksen neuvoston 

päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2017)0677), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission suosituksen neuvoston 

suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2017)0770), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission asiakirjan ”Kertomus 

varoitusmekanismista – vuosi 2018” (COM(2017)0771), 

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon vuoden 2018 

alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarvioinnista (COM(2017)0800), 

                                                 
1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta (COM(2017)0250), 

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Työssäkäyvien 

vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tukemista 

koskeva aloite” (COM (2017)0252), 

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan, jossa luodaan tilannekatsaus vuonna 2013 annettuun suositukseen 

”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre” (SWD(2017)0258), 

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Nuorisotakuu ja 

nuorisotyöllisyysaloite kolmen vuoden jälkeen” (COM(2016)0646), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen neuvoston 

asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 

(COM(2016)0604), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Lisätään 

Euroopan investointeja kasvuun ja työllisyyteen: Euroopan strategisten investointien 

rahaston toinen toimintakausi ja uusi Euroopan ulkoinen investointiohjelma” 

(COM(2016)0581), 

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 

osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, 

työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” (COM(2016)0381), 

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Yhteistyötaloutta 

koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” (COM(2016)0356), 

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopassa 

investoidaan taas – Tilannekatsaus Euroopan investointiohjelmaan ja seuraavat toimet” 

(COM(2016)0359), 

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen” 

(COM(2016)0127) ja sen liitteet, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2016 annetun komission ehdotuksen neuvoston 

päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2016)0071) ja 

siitä 15. syyskuuta 2016 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan1, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, 

euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 

22. kesäkuuta 2015 julkistaman kertomuksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton 

viimeistely”, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0355. 
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– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät yhteisötalouden 

edistämisestä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen veturina, 

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 

torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä1, 

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman euroalueen 

talouspolitiikasta2, 

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 

vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa3; 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 

osaamisohjelmasta Euroopalle4, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 

eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja 

sosiaalinäkökohdat”5, 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista6, 

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn vastaista 

yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta7, 

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden 

kansakuntien komitean loppupäätelmät Euroopan unionin ensimmäisestä kertomuksesta 

(syyskuu 2015), 

– ottaa huomioon maaliskuussa 2017 julkistetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat 

tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”, 

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käydyt keskustelut 

eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2018 painopisteistä, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 

(A8-0000/2017), 

A. ottaa huomioon, että EU:n työllisyysaste on nousussa ja että vuoden 2017 toisella 

neljänneksellä työssä olevien määrä oli noussut 235,4 miljoonaan, mikä vastaa 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0451. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0418. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0403. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0360. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0039. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0010. 
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0033. 
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72,3 prosentin työllisyysastetta ja tarkoittaa, että EU on saavuttamassa Eurooppa 

2020 -strategiassa asetetun tavoitteen nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin; 

B. ottaa huomioon, että työttömyysaste on EU:ssa alimmillaan yhdeksään vuoteen ja on 

nyt 7,5 prosenttia; 

C. toteaa, että vaikka nuorten työttömyysasteessa on havaittavissa pientä paranemista, se 

on edelleen 16,6 prosenttia (18,7 prosenttia euroalueella), joka on hälyttävän korkea 

taso; ottaa huomioon, että vuonna 2016 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia 

15–24-vuotiaita nuoria oli edelleen 6,3 miljoonaa; 

D. huomauttaa, että vaikka jäsenvaltioiden työttömyysasteiden väliset erot ovat 

kaventuneet, ne ovat kuitenkin edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen kriisiä; 

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin yhteiskunnat ikääntyvät, mikä asettaa 

lisähaasteita jäsenvaltioiden sosiaaliturva- ja terveydenhoitojärjestelmille; 

F. ottaa huomioon, että 80 miljoonalla unionin kansalaisella on jokin vamma; toteaa, että 

heille tarkoitettujen esteettömyystoimenpiteiden täytäntöönpano on edelleen jäljessä; 

G. katsoo, että vaikka köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisessä onkin 

edistytty jonkin verran, yhteiskunnassa on edelleen heikommassa asemassa olevia 

ryhmiä ja alueellisia eroja on edelleen; 

H. ottaa huomioon, että vaikka digitaalinen muutos edellyttää, että työntekijöillä on 

vähintään digitaaliset perustaidot, arviolta 44 prosentilla EU:n väestöstä ei ole näitä 

taitoja1; 

1. pitää myönteisenä vuotuista kasvuselvitystä 2018, joka on tärkeä osa investointien, 

rakenneuudistusten ja vastuullisen finanssipolitiikan strategiaan perustuvaa unionin 

investointiprosessia; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan selvityksessä määritetyt 

painopisteet huomioon kasvua, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa edistävissä kansallisissa 

politiikoissaan ja strategioissaan; 

2. korostaa tarvetta toteuttaa rakenneuudistuksia, joilla on tarkoitus tehostaa työmarkkina- 

ja sosiaalipolitiikkoja, jotta työvoimaa voidaan auttaa hankkimaan tarvitsemansa taidot 

ja jotta voidaan edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla, oikeudenmukaisia 

työehtoja, työn tuottavuuden lisäämistä palkkakehityksen tukemiseksi sekä kestäviä ja 

riittäviä sosiaaliturvajärjestelmiä; 

3. on tyytyväinen toimielinten väliseen julistukseen Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarista ja katsoo, että sen 20 keskeistä periaatetta, jotka koskevat yhtäläisiä 

mahdollisuuksia ja työmarkkinoille pääsyä, oikeudenmukaisia työehtoja, sosiaaliturvaa 

ja osallisuutta, olisi pidettävä lähtökohtana pantaessa täytäntöön talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon sisältyvää politiikan koordinointisykliä; 

4. suhtautuu myönteisesti uuteen tulostauluun, joka käsittää 14 pääindikaattoria 

jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten seuraamiseksi sosiaalisessa 

                                                 
1 Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi, Euroopan komissio. 
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pilarissa määritetyn kolmen laajan ulottuvuuden puitteissa; korostaa, että EU:ssa 14:sta 

pääindikaattorista keskimäärin 11 osoitti tilanteen parantuneen viimeisen saatavilla 

olevan vuoden aikana, mikä vahvistaa työmarkkinoiden ja sosiaalisen tilanteen 

kohentuneen tasaisesti talouden elpymisen myötä; 

5. toistaa huolensa nuorisotyöttömyyden tasosta, joka on edelleen korkea, kun työelämän 

ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on pysynyt ennallaan; pitää tässä 

suhteessa myönteisenä nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen lisäämistä 2,4 miljardilla 

eurolla vuosiksi 2017–2020; 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan kaikin mahdollisin tavoin 

laadukkaaseen koulutukseen investoimiseksi, jotta varmistetaan, että hankitut taidot 

vastaavat työmarkkinoiden kysyntää; korostaa tässä suhteessa digitaalisten ja muiden 

monialaisten taitojen kasvavaa kysyntää ja painottaa, että tällaisten taitojen 

kehittäminen on kiireellistä ja erityisen tarpeellista; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin työ- ja 

yksityiselämän asianmukaisen tasapainon kannalta tärkeiden palveluiden ja sitä 

koskevan lainsäädännön parantamiseksi; pyytää kehittämään helposti saatavilla olevia 

ja kohtuuhintaisia lasten päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita sekä luomaan 

suotuisat olosuhteet vanhemmille ja omaisiaan hoitaville mahdollistamalla kannattavien 

perhelomien pitämisen ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia hyödyntävien 

joustavien työjärjestelyiden soveltamisen; korostaa tässä yhteydessä julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksien tarjoamia mahdollisuuksia; 

8. korostaa pk-yritysten mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja elvyttää koko taloutta; pitää 

elintärkeänä tukea yrittäjyyttä ja parantaa liiketoimintaympäristöä poistamalla 

hallinnollisia esteitä, helpottamalla rahoituksen saantia ja edistämällä pk-yrityksiä, 

yrittäjiä, mikroyrityksiä ja startup-yrityksiä suosivien veromallien ja verosäännösten 

noudattamiseen liittyvien yksinkertaistettujen menettelyjen kehittämistä; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan uusien tuotantomenetelmien ja 

palvelujen kehittämiseen ja edistämään sitä; korostaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia 

lisätä tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja edistää pitkän aikavälin kasvua; 

10. pitää väestökatoa, joka vaikuttaa vaihtelevasti EU:n eri alueilla, yhtenä vakavana 

kasvua EU:ssa haittaavana esteenä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön toimia tähän haasteeseen vastaamiseksi; painottaa, että väestökaton torjuminen 

edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka olisi sisällettävä välttämättömän 

infrastruktuurin mukauttamisen, julkisten palvelujen tehostamisen ja joustavien 

työjärjestelyjen käyttöönoton; 

11. palauttaa mieliin, että elinajanodotteen pitenemisen vuoksi eläkejärjestelmiä on 

muutettava, jotta varmistetaan ikäihmisten hyvä elämänlaatu; korostaa, että tämä 

voidaan saavuttaa liittämällä eläkeikä elinikäodotteen lisäksi niiden vuosien 

lukumäärään, joina vakuutusmaksuja on suoritettu, sekä estämällä varhaisen 

poistumisen työmarkkinoilta; 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan aktiivisen ikääntymisen, ikäihmisten 

sosiaalisen osallisuuden ja sukupolvien välisen solidaarisuuden politiikkaa; 
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13. katsoo, että Euroopan unionin pääasiallisena investointipolitiikkana koheesiopolitiikka 

on osoittanut vaikuttavuutensa epätasa-arvon vähentämisessä ja että sen 

talousarviomäärärahat olisi siksi pidettävä vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston olisi 

säilyttävä EU:n tärkeimpänä välineenä, jolla työntekijöitä autetaan pääsemään ja 

palaamaan työmarkkinoille; 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla parannetaan vammaisten 

henkilöiden mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, poistamalla lainsäädännöllisiä 

esteitä ja luomalla kannustimia heidän työllistämisekseen; 

15. korostaa, että työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus on ongelma, joka 

koskee EU:n kaikkia alueita, kaikkein kehittyneimmät alueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan tähän ongelmaan ottamalla käyttöön 

toimenpiteitä, joilla helpotetaan työntekijöiden liikkuvuutta työpaikoista, aloilta ja 

paikoista toiseen, jotta työvoiman kysyntään voidaan vastata niin vähemmän kuin 

enemmän kehittyneillä alueilla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään 

lisäksi erityistä huomiota rajatyöntekijöiden ja syrjäseutujen työntekijöiden erityisiin 

olosuhteisiin; 

16. korostaa työmarkkinaosapuolten roolia uudistusprosessin keskeisinä toimijoina sekä 

niiden osallistumisen tarjoamaa lisäarvoa uudistusten laatimisessa, jaksottamisessa ja 

täytäntöönpanossa; tukee näkemystä, jonka mukaan globaalien markkinoiden uudet 

työllisyysmuodot edellyttävät uudenlaista työmarkkinavuoropuhelua; toteaa, että 

jäsenvaltioiden on autettava kansalaisia hankkimaan työmarkkinoilla kaivattuja taitoja; 

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Vuotuisella kasvuselvityksellä, joka on EU-ohjausjakson keskeinen osa, on tarkoitus 

vahvistaa kestävää talouskehitystä ja sosiaalista lähentymistä määrittämällä Euroopan unionin 

ja sen jäsenvaltioiden ensisijaiset tavoitteet tulevalle vuodelle. Esittelijä panee merkille, että 

tämänkertaisessa yhteisessä työllisyysraportissa esitetään tulokset sosiaalisesta tulostaulusta, 

joka korvaa vuonna 2013 sovittujen keskeisten työllisyys- ja sosiaali-indikaattoreiden 

tulostaulun. Uusi tulostaulu sisältää joukon pääindikaattoreita, joilla seurataan jäsenvaltioiden 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisia tuloksia kolmessa laajassa ulottuvuudessa, jotka on määritetty 

pilarissa ja joissa tarkastellaan i) yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille, ii) 

työmarkkinoiden dynaamisuutta ja oikeudenmukaisia työehtoja sekä iii) julkisia tukia / 

sosiaalista suojelua ja osallisuutta. 

Vuotuisessa kasvuselvityksessä 2018 on nähtävissä myönteisiä merkkejä unionin talouden 

elpymisestä, sillä talouskasvu on vakaata, työttömyysluvut pienenevät, investoinnit 

lisääntyvät ja julkiset taloudet vahvistuvat. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä työssä oli 

ennätykselliset 235,4 miljoonaa henkilöä, ja vuoden 2014 toisen neljänneksen jälkeen on 

luotu 8 miljoonaa uutta työpaikkaa. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vähenee. Eräitä 

ongelmia ei kuitenkaan edelleenkään ole ratkaistu. Tämän raportin päämääränä on määrittää 

tarkasti kriittisimmät pysyvät esteet kestävän talouskehityksen saavuttamiselle ja sosiaaliselle 

lähentymiselle sekä antaa suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioille. 

Lievästä alenemisesta huolimatta nuorisotyöttömyysaste on edelleen kestämättömän korkea, 

16,6 prosenttia (18,7 prosenttia euroalueella). Tämän lisäksi työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella oli 6,3 miljoonaa 15–24-vuotista nuorta. Tämä on yksi akuuteimmista haasteista, 

ja se on ratkaistava mitä pikimmin. Komissio on toteuttanut jo useita toimia, kuten hiljan 

tehty päätös 2,4 miljardin euron suuruisen lisärahoituksen osoittamisesta lippulaivahanke 

nuorisotyöllisyysaloitteelle vuosiksi 2017–2020. Niin komission kuin jäsenvaltioidenkin on 

kuitenkin toteutettava lisätoimia. 

Yksi ratkaisu korkean työttömyysasteen ongelmaan on puuttua työmarkkinoiden kysynnän ja 

työvoiman osaamisen väliseen epäsuhtaan. Tästä syystä koulutuspolitiikkaa olisi 

mukautettava ja taitojen hankkimisen edellytyksiä parannettava. Lisäksi Eurostatin arvioiden 

mukaan 44 prosentilla unionin kansalaisista ei ole digitaalisia taitoja ja 90 prosentissa kaikista 

työpaikoista tarvitaan ainakin jonkinlaisia digitaalisia taitoja. Tässä mielessä on erityisen 

välttämätöntä kehittää digitaalisia ja muita monialaisia taitoja. On aloja, joilla työnantajien on 

vaikea löytää tarvitsemansa työntekijät, ja tämä ilmiö koskee niin vähemmän kehittyneitä 

kuin kehittyneitäkin alueita. Siksi olisi tuettava työntekijöiden liikkuvuutta työpaikasta, alasta 

ja paikasta toiseen. 

Investointien lisäämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi on toteutettava rakenneuudistuksia 

ja varmistettava samalla asianmukaisten sosiaalisen suojelun järjestelmien säilyminen. 

Uudistuksissa olisi keskityttävä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 

liiketoimintaympäristön parantamiseen, sillä 85 prosenttia uusista työpaikoista luodaan näissä 

yrityksissä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava uusia tuotantotekniikoita, sillä niiden 

avulla on mahdollista parantaa tuottavuutta ja luoda uusia työpaikkoja. 

Esittelijä katsoo, että väestökehitystilanne (tarkemmin sanoen unionin yhteiskuntien 

ikääntyminen ja suhteeton väestökato tietyillä alueilla) muodostaa haasteen 

sosiaaliturvajärjestelmille, palveluille ja työmarkkinoille kokonaisuudessaan. Haasteeseen 

onkin tartuttava kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa muun muassa tarvittavan infrastruktuurin 

luomista ja mukauttamista, kansallisten eläkejärjestelmien uudistamista sekä aktiivista 
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ikääntymistä edistävien politiikkojen toteuttamista. Tämän lisäksi on koko yhteiskunnan 

kannalta suotavaa edistää sukupolvien välistä solidaarisuutta ja ikäihmisten sosiaalista 

osallisuutta. 

Esittelijä huomauttaa, että huolimatta lukuisista jo toteutetuista toimista vammaisten 

henkilöiden integroimiseksi täysimääräisesti työmarkkinoille, ongelma on edelleen olemassa 

ja edellyttää lisätoimia. Erilaiset kannustimet, joilla työnantajia rohkaistaan ottamaan 

vammaisia henkilöitä palvelukseensa, voivat olla erityisen tehokkaita vammaisten 

työllistettävyyden lisäämiseksi. Tämän lisäksi olisi poistettava lainsäädännölliset esteet, jotka 

haittaavat vammaisten henkilöiden täysipainoista osallistumista työmarkkinoille. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että vuotuinen kasvuselvitys on jäsenvaltioille tärkeä indikaattori 

niiden suunnitellessa kansallisia toimintapolitiikkojaan ja laatiessa uudistussuunnitelmiaan. 

Jotta maakohtaiset suositukset, jotka muodostavat talouspolitiikan ohjausjakson seuraavan 

vaiheen, voivat vaikuttaa tehokkaasti, olisi vältettävä niiden hajanaista täytäntöönpanoa. 


