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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen 
suuntaviivoista
(KOM(2007)0803 V OSA – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0803) V OSA,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 128 artiklan 2 kohdan, jonka nojalla 
neuvosto kuuli Euroopan parlamenttia (C6-0031/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

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

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Komission vuosikertomukseen ja 
yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä 
jäsenvaltioiden kansallisten 
uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
painopistealueilla, eli 

(2) Komission vuosikertomukseen ja 
yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä 
jäsenvaltioiden kansallisten 
uudistusohjelmien tarkastelu osoittaa, että 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia 
täystyöllisyyttä, korkealaatuisia 
työpaikkoja ja sosiaalista 
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yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja painopistealueilla, eli 

– pyrittävä houkuttelemaan useampia 
ihmisiä työelämään ja pysymään 
työelämässä, lisäämään työvoiman 
tarjontaa ja nykyaikaistamaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä,

– pyrittävä houkuttelemaan useampia 
ihmisiä korkealaatuisiin työpaikkoihin ja 
pysymään työelämässä, lisäämään 
työvoiman tarjontaa ja nykyaikaistamaan 
sosiaalisen suojelun järjestelmiä,

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä ja

– parantamaan työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä ja turvallisuutta ja

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

– investoimaan enemmän inhimilliseen 
pääomaan parantamalla koulutusta ja 
taitoja.

Perustelu

Tällä tarkistuksella viitataan suuntaviivojen yleisiin tavoitteisiin eli täystyöllisyyteen, 
korkealaatuisiin työpaikkoihin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Viittaus korkealaatuisiin 
työpaikkoihin ja turvallisuuden käsitteen lisääminen vastaavat tasapainoista 
joustoturvamallia. Tässä noudatetaan Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteistä 
analyysiraporttia Euroopan työmarkkinoita kohtaavista keskeisistä haasteista (18. lokakuuta 
2007), Euroopan parlamentin 29. marraskuuta 2007 antamaa mietintöä joustoturvasta ja 
työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) 5.–6. 
joulukuuta 2007 antamia päätelmiä joustoturvan yleisistä periaatteista. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska kyse on yhdennetystä 
suuntaviivapaketista, jäsenvaltioiden olisi 
pantava täysimääräisesti täytäntöön
talouspolitiikan laajat suuntaviivat,

(6) Koska kyse on yhdennetystä 
suuntaviivapaketista, jäsenvaltioiden olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat 
pannessaan täytäntöön talouspolitiikan 
laajoja suuntaviivoja,

Perustelu

Suuntaviivojen yhdennetystä luonteesta johtuu, että neuvoston päätöksessä työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista olisi korostettava sitä, että jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat pannessaan täytäntöön laajoja taloudellisia suuntaviivoja.

Tarkistus 3
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
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Pannessaan täytäntöön suuntaviivoja 
jäsenvaltioiden on
– otettava huomioon vaatimukset, jotka 
liittyvät korkean tason työllisyyden 
edistämiseen, asianmukaisen sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaan ja 
korkeatasoiseen koulutukseen ja 
terveydensuojeluun sekä
– pyrittävä torjumaan syrjintää, joka 
perustuu sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaan, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen.
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
voimakkaampi vuorovaikutus 
suuntaviivojen sekä sosiaalisen suojelun 
ja sosiaalisen osallisuuden avoimen 
koordinointimenetelmän välillä.

Perustelu

Nämä lausekkeet perustuvat uudistussopimukseen sisällytettyihin uusiin sosiaalisiin 
lausekkeisiin. Uudistetun Lissabonin strategian sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi on 
myös tärkeää kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan vuorovaikutusta suuntaviivojen sekä 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avoimen koordinointimenetelmän välillä. 
Näkyvyyssyistä on tärkeää kirjata kyseiset lausekkeet neuvoston päätökseen. 

Tarkistus 4
Liite, suuntaviivan 17 jälkeinen kappale

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
toiminta olisi keskitettävä seuraaviin 
painopisteisiin:

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
toiminta olisi keskitettävä seuraaviin 
painopisteisiin:

– useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen

– useampien ihmisten houkutteleminen 
korkealaatuisiin työpaikkoihin ja 
pitäminen työelämässä, työvoiman 
tarjonnan lisääminen sekä sosiaalisen 
suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen

– työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn kehittäminen

– työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn ja turvallisuuden
kehittäminen

– inhimilliseen pääomaan tehtävien 
investointien lisääminen parantamalla 

– inhimilliseen pääomaan tehtävien 
investointien lisääminen parantamalla 
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koulutusta ja ammattitaitoa. koulutusta ja ammattitaitoa.

Perustelu

Tämä tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa.

Tarkistus 5
Liite, 1 jakso, otsikko

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
työelämään ja pitäminen työelämässä, 
työvoiman tarjonnan lisääminen sekä 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistaminen

1. Useampien ihmisten houkutteleminen 
korkealaatuisiin työpaikkoihin ja 
pitäminen työelämässä, työvoiman 
tarjonnan lisääminen sekä sosiaalisen 
suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen

Perustelu

Tämä tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa. 

Tarkistus 6
Liite, jakso 1, suuntaviiva 19 a (uusi)

Suuntaviiva 19 a
Aktiivisen sosiaalisen integroitumisen
varmistaminen kaikille ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen 
yhdistämällä tulotuki tasolle, jolla ihmiset 
voivat elää ihmisarvoista elämää, ja 
luomalla yhteyksiä työmarkkinoille 
työmahdollisuuksien tai ammatillisen 
koulutuksen avulla ja helpottamalla 
pääsyä toimia tukeviin 
sosiaalipalveluihin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan aktiivisen osallisuuden parempi yhdentäminen 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin. Siinä korostetaan aktiivisen osallisuuden kolmea 
päätekijää: asianmukainen tulotuki, työmarkkinamahdollisuudet ja laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen saatavuuden parantaminen. Sen lisäksi että sosiaalisen suojelun ja 
sosiaalisen osallisuuden avoimessa koordinointimenetelmässä analysoidaan aktiivisessa 
osallisuudessa saavutettua edistystä, aktiivinen osallisuus tukee myös uudistettua Lissabonin 
strategiaa. Tässä tarkistuksessa noudatetaan kehotusta vahvistaa suuntaviivojen sekä 
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sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen avoimen koordinointimenetelmän keskinäistä 
vuorovaikutusta.

Tarkistus 7
Liite, 2 jakso, otsikko

2. Työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn parantaminen

2. Työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskyvyn ja turvallisuuden 
parantaminen

Perustelu

Tämä tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa. 

Tarkistus 8
Liite, 2 jakso, suuntaviiva 21

Joustavuuden edistäminen yhdessä 
työsuhdeturvan kanssa sekä 
työmarkkinoiden segmentoitumisen 
vähentäminen ottaen 
työmarkkinaosapuolten asema 
asianmukaisesti huomioon seuraavilla 
tavoilla:

Joustavuuden edistäminen yhdessä 
työsuhdeturvan kanssa sekä 
työmarkkinoiden segmentoitumisen 
vähentäminen ottaen 
työmarkkinaosapuolten asema 
asianmukaisesti huomioon ja ottamalla 
huomioon seuraavat neljä keskeistä 
osatekijää:
– joustavat ja luotettavat 
sopimusjärjestelyt uudenaikaisella 
työlainsäädännöllä, työehtosopimuksilla 
ja työn organisoinnilla;
– kattavat elinikäistä oppimista koskevat 
strategiat työntekijöiden jatkuvan 
joustavuuden ja työllistettävyyden 
varmistamiseksi, erityisesti kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien osalta;
– tehokas ja aktiivinen työvoimapolitiikka, 
jolla autetaan ihmisiä sopeutumaan 
nopeisiin muutoksiin, vähennetään 
työttömyysjaksoja ja helpotetaan 
siirtymistä uusiin työpaikkoihin;
– uudenaikaiset sosiaaliturvajärjestelmät, 
joilla tarjotaan asianmukainen tuloturva, 
kannustetaan työllistymään ja helpotetaan 
työvoiman liikkuvuutta.
Tähän sisältyvät myös:
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– työllisyyslainsäädännön mukauttaminen, 
erilaisten työsuhde- ja työaikajärjestelyjen 
tarkistaminen tarpeen mukaan,

- työllisyyslainsäädännön mukauttaminen, 
erilaisten työsuhde- ja työaikajärjestelyjen 
tarkistaminen tarpeen mukaan ja 
työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen 
heidän ammattiasemastaan riippumatta,

– pimeää työtä koskevan kysymyksen 
tarkastelu,

– pimeää työtä koskevan kysymyksen 
tarkastelu,

– muutosten, myös talouden 
rakenneuudistuksen, ja erityisesti kaupan 
avautumiseen liittyvien muutosten 
ennakoinnin parantaminen ja positiivinen 
hallinta, jotta voitaisiin minimoida niistä 
aiheutuvat sosiaaliset kustannukset ja 
helpottaa sopeutumista,

– muutosten, myös talouden 
rakenneuudistuksen, ja erityisesti kaupan 
avautumiseen liittyvien muutosten 
ennakoinnin parantaminen ja positiivinen 
hallinta, jotta voitaisiin minimoida niistä 
aiheutuvat sosiaaliset kustannukset ja 
helpottaa sopeutumista,

– innovatiivisten ja mukautuvien työn 
organisointimuotojen edistäminen ja 
levittäminen työn laadun ja tuottavuuden 
sekä myös terveyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi,

– innovatiivisten ja mukautuvien työn 
organisointimuotojen edistäminen ja 
levittäminen työn laadun ja tuottavuuden 
sekä myös terveyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi.

– ammattiasemassa tapahtuvien 
siirtymien tukeminen, koulutus, 
itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yritysten perustaminen ja 
maantieteellinen liikkuvuus mukaan 
luettuina.

Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
omat toteutustapansa, jotka perustuvat 
neuvoston antamiin joustoturvan yhteisiin 
periaatteisiin.

Ks. myös yhdennetty suuntaviiva 
”Makrotalous-, rakenne- ja 
työllisyyspolitiikkojen johdonmukaisuuden 
parantaminen” (nro 5).

Ks. myös yhdennetty suuntaviiva 
”Makrotalous-, rakenne- ja 
työllisyyspolitiikkojen johdonmukaisuuden 
parantaminen” (nro 5).

Perustelu

Tässä tarkistuksessa otetaan käyttöön tasapainoinen joustoturvamalli, jossa noudatetaan 
Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteistä analyysiraporttia Euroopan työmarkkinoita 
kohtaavista keskeisistä haasteista (18. lokakuuta 2007), Euroopan parlamentin 29. 
marraskuuta 2007 antamaa mietintöä joustoturvasta ja työllisyyden, sosiaalipolitiikan, 
terveyden ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) 5.–6. joulukuuta 2007 antamia päätelmiä 
joustoturvan yleisistä periaatteista. Siinä otetaan huomioon joustoturvan neljä keskeistä 
osatekijää sekä se, että jäsenvaltioiden on kehitettävä omat toteutustapansa, jotka perustuvat 
joustoturvan yhteisiin periaatteisiin.

Tarkistus 9
Liite, suuntaviivan 24 jälkeen, otsikko ja kappale (uusi)

Luettelo tavoitteista ja viitearvoista:
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Euroopan työllisyysstrategian yhteydessä 
hyväksyttiin seuraavat tavoitteet ja 
viitearvot:
– jokaiselle työttömälle henkilölle 
tarjotaan uutta alkua, ennen kuin hän on 
ollut 4 kuukautta työttömänä, jos kyseessä 
on nuori työnhakija, ja 12 kuukautta, jos 
kyseessä on aikuinen, koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun, 
työpaikan tai muun työllisyystoimen 
muodossa sekä tarvittaessa jatkuvaa apua 
työnhaussa,
– pitkäaikaistyöttömistä 25 prosentin olisi 
osallistuttava vuoteen 2010 mennessä 
aktiiviseen toimeen koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun tai 
muun työllisyystoimen muodossa 
tavoitteena saavuttaa kolmen 
edistyneimmän jäsenvaltion keskiarvo,
– työnhakijoiden kaikkialla EU:ssa on 
voitava kuulla kaikista kaikissa 
jäsenvaltioiden työnhakupalveluissa 
avoimena olevista työpaikoista,
– keskimääräistä työmarkkinoilta 
poistumisen ikää on nostettava viidellä 
vuodella vuoteen 2010 mennessä 
(verrattuna vuoden 2001 59,9 vuoteen),
– lastenhoitoa on tarjottava vuoteen 2010 
mennessä vähintään 90 prosentille 3 
vuoden ja pakollisen koulunalkamisiän 
välissä olevista lapsista ja vähintään 
33 prosentille alle 3-vuotiaista lapsista,
– koulun keskeyttäjien keskimääräinen 
osuus EU:ssa saa olla korkeintaan 
10 prosenttia,
– ainakin 85 prosentin EU:n 22-vuotiaista 
olisi suoritettava keskiasteen tutkinto 
vuoteen 2010 mennessä,
– EU:n keskimääräinen osallistuminen 
elinikäiseen oppimiseen olisi oltava 
vähintään 12,5 prosenttia työikäisestä 
aikuisväestöstä (25–64-vuotiaista).
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Perustelu

Näkyvyyssyistä Euroopan työllisyysstrategian tavoitteet ja viitearvot olisi kirjattava 
suuntaviivojen liitteeseen. 
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PERUSTELUT

Strategisessa kertomuksessaan uudistetusta kasvua ja työllisyyttä koskevasta Lissabonin 
strategiasta, joka on annettu 11. joulukuuta 2007, komissio toteaa, että kasvua ja työllisyyttä 
koskeva Lissabonin strategia toimii. Komissio kehottaa kevään 2008 Eurooppa-neuvostoa 
vahvistamaan nykyiset kasvua ja työllisyyttä koskevat suuntaviivat, mukaan luettuna 
työllisyyden suuntaviivat, seuraavaa kautta 2008–2010 varten ja keskittymään niiden 
täytäntöönpanon vahvistamiseen jäsenvaltioiden kansallisissa uudistusohjelmissa.  

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että uudistettu Lissabonin strategia alkaa tuottaa tuloksia. 
Komission viimeisimpien taloudellisten ennusteiden mukaan BKT:n kasvu EU:ssa on noussut 
1,8 prosentista vuonna 2005 ja sen odotetaan kasvavan 2,9 prosenttiin vuonna 2007 ja 
2,4 prosenttiin vuonna 2008. Vuonna 2007 EU:ssa luotiin 3,6 miljoonaa uuttaa työpaikkaa ja 
kaudella 2008–2009 arvioidaan perustettavan 4,5 miljoonaa työpaikkaa. Työllisyysaste on 
tällä hetkellä noin 65 prosenttia kaikesta työikäisestä väestöstä ja sen odotetaan nousevan yli 
66 prosenttiin vuonna 2009, kun taas työttömyysasteen odotetaan laskevan vuoden 2005 
8,9 prosentista 7,3 prosenttiin vuonna 2007 ja 7,1 prosenttiin vuonna 2008. Yhdysvaltojen –
ja vähemmässä määrin myös EU:n – rahoitusmarkkinoilla vallinneen levottomuuden takia 
EU:n kasvulukuja on ehkä hiukan lievennettävä. Siksi EU:n on tehostettava ponnistelujaan 
Lissabonin strategian keskeisen osan ”osaamisen kolmion” (tutkimuksen, koulutuksen ja 
innovoinnin) vahvistamiseksi, jotta se voisi luoda dynaamista kasvua. 

Esittelijä katsoo myös, että uudistettu Lissabonin strategia ei toimi kaikkien EU:n kansalaisten 
osalta. On kiinnitettävä erityishuomiota siihen seikkaan, että tällä hetkellä 6 miljoonaa nuorta 
keskeyttää EU:ssa koulun. Se on 15 prosenttia kaikista 18–24-vuotiaista nuorista. Vuonna 
2006 nuorten työttömyys oli 40 prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä. Sen lisäksi muiden 
kuin EU:n kansalaisten työttömyysasteet olivat vuonna 2006 lähes kaksi kertaa niin suuria 
kuin EU:n kansalaisten. Se koskee vähätuloisimpia: 78 miljoonaa ihmistä eli 16 prosenttia 
EU:n koko väestöstä on köyhää tai heitä uhkaa köyhyys. Se, että EU:ssa on myös 
14 miljoonaa työssäkäyvää köyhää, osoittaa, että kasvua ja työllisyyttä koskeva Lissabonin 
strategia ei torju sosiaalista syrjäytymistä. 

Uudistettu Lissabonin strategia on voinut tuottaa lisää työpaikkoja, muttei aina parempia 
työpaikkoja. Tuoreet Eurostatin luvut osoittavat, että määräaikaisten sopimusten ja osa-
aikatyön määrä EU:ssa ei ole kokonaisuudessaan vähentynyt vaan että se vielä kasvaa 
vähitellen. Osa-aikatyötä tekevien henkilöiden osuus nousi 16,2 prosentista 18,1 prosenttiin 
vuosina 2000–2006, ja työntekijöiden, joiden sopimus on määräaikainen, osuus on kasvanut 
12,3 prosentista 14,4 prosenttiin. Vieläkin tärkeämpää on se, että muiden kuin vapaaehtoisten 
määräaikaisten sopimusten osuus on myös kasvanut EU:ssa vuosina 2000–2005 
7,5 prosenttiin naisten osalta ja 6,7 prosenttiin miesten osalta. Vuonna 2005 lähes 
kolmanneksella alle 30-vuotiaista naisista ja miehistä oli määräaikainen sopimus, ja lähes 
40 prosenttia heistä työskenteli määräaikaisissa sopimuksissa vasten tahtoaan. Eurostat arvioi 
myös, että julkiset menot aktiivisiin työmarkkinapoliittisiin toimiin ovat kasvaneet hieman 
viime vuosina: 15 jäsenvaltion EU:ssa BKT:n 0,701 prosentista vuonna 2003 0,64 prosenttiin 
vuonna 2004 ja 0,544 prosenttiin vuonna 2005 ja koko EU:ssa 0,62 prosentista vuonna 2004 
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0,525 prosenttiin vuonna 2005. Kyseiset luvut osoittavat, että jäsenet pyrkivät tällä hetkellä 
tasapainoiseen joustoturvamalliin.

Esittelijä tukee voimakkaasti kevään 2007 Eurooppa-neuvoston pyyntöä, että jäsenvaltioiden 
yhteiset sosiaaliset tavoitteet olisi otettava paremmin huomioon Lissabonin 
toimintaohjelmassa, jotta unionin kansalaiset tukisivat edelleen Euroopan yhdentymistä. 
Kevään Eurooppa-neuvosto korosti myös tarvetta torjua köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, erityisesti lasten köyhyys, ja tarvetta antaa kaikille lapsille tasaveroiset 
mahdollisuudet sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Koska nykyinen Lissabonin 
strategia ei toimi sosiaalisen osallisuuden osalta, esittelijä suosittelee nykyisen kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian uudelleen suuntaamista strategiaan, joka perustuu 
kasvuun, työllisyyteen ja osallisuuteen. Esittelijä haluaisi tässä yhteydessä viitata Eurooppa-
neuvoston 15. ja 16. kesäkuuta 2006 esittämään sitoumukseen hyväksyä uudistettu EU:n 
kestävän kehityksen strategia synergioiden hyödyntämiseksi kasvua ja työllisyyttä koskevan 
Lissabonin strategian ja EU:n kestävää kehitystä koskevan strategian välillä. Kyseisessä 
kahdessa strategiassa tunnustetaan, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat 
tavoitteet voivat vahvistaa toisiaan ja niiden olisi edettävä yhdessä. Yksi EU:n kestävän 
kehityksen strategian keskeisistä haasteista on sosiaalisesti osallistavan yhteiskunnan 
luominen, missä toteutetaan toiminnallisia tavoitteita niiden ihmisten määrän vähentämiseksi, 
joita köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat, naisten, vanhojen työntekijöiden ja 
maahanmuuttajien työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi merkittävästi ja nuorten 
työllisyyden edistämiseksi. Esittelijä katsoo uudistetun EU:n kestävän kehityksen strategian ja 
neuvoston vuonna 2007 Lissabonin toimintaohjelmasta antamien päätelmien mukaisesti, että 
on tärkeää edistää yhteisten sosiaalisten normien hyväksymistä EU:n tasolla ja panna nykyiset 
paremmin täytäntöön, ponnistella työssäkäyvien köyhyyden torjumiseksi sekä muodostaa 
toisaalta yhteys yhdennettyjen suuntaviivojen ja toisaalta sosiaalista suojelua ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan avoimen koordinointimenettelyn välille. Uusien sitoumusten 
käyttöönotto suuntaviivojen puitteissa mahdollistaa uudistetun Lissabonin toimintaohjelman 
sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen. 

Sen varmistamiseksi, että uudistetun Lissabonin strategian avulla luotaisiin uusia työpaikkoja 
ja vieläpä korkealaatuisia työpaikkoja, tässä mietinnössä suositellaan voimakkaasti 
tasapainoista joustoturvamallia itse työllisyyden suuntaviivoihin. Mietintö pohjautuu Ole 
Christensenin valmistelemaan Euroopan parlamentin mietintöön, joka hyväksyttiin 
täysistunnossa 29. marraskuuta 2007 ja jossa kehotetaan Eurooppa-neuvostoa hyväksymään 
tasapainoinen kokonaisuus yhteisiä periaatteita, jotka perustuvat korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen ja eurooppalaisen sosiaalimallin arvojen vahvistamiseen. Siinä 
otetaan huomioon myös EPSCO-neuvoston 5.–6. joulukuuta 2007 antamat päätelmät, joissa 
hyväksyttiin joukko yhteisiä periaatteita. Työmarkkinaosapuolten suositusten ja Euroopan 
parlamentin mietinnön mukaisesti neuvosto tunnusti nimenomaisesti vakaan, yhdennetyn ja 
tasapainoisen joustoturvamallin merkityksen. Esittelijä on tyytyväinen myös siihen, että 
EPSCO-neuvosto pyysi komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin edullisten olosuhteiden 
varmistamiseksi joustoturvamallin tasapainoiselle täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa ja 
käynnistämään julkisen aloitteen tiiviissä yhteistyössä Euroopan työmarkkinaosapuolten 
kanssa, jotta työmarkkinoiden sidosryhmät omaksuvat periaatteet helpommin ja kansalaisten 
tietoisuutta joustoturvasta, sen taustalla olevasta logiikasta, sen päätekijöistä ja vaikutuksista 
lisätään.
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Esittelijä haluaisi korostaa kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintoyksikköjen, 
kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksien 
merkitystä työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanossa. Kaikkien sidosryhmien 
osallistuminen parantaa työllisyysstrategian tuloksia ja edistää julkista keskustelua. 

Esittelijä ei ole tyytyväinen siihen, että yhteisön Lissabon-ohjelma 2008–2010 sisältää vain 
vähän konkreettisia sitoumuksia sosiaalialalla. Siksi hän kehottaa komissiota antamaan 
kunnianhimoisen uudistetun sosiaalipoliittisen ohjelman vuoden 2008 puoliväliin mennessä, 
ja ohjelman olisi muodostettava yhdennetty ja tärkeä osa Lissabonin strategiaa. Uudistetussa 
sosiaalipoliittisessa ohjelmassa olisi käsiteltävä koulutusta, maahanmuuttoa ja demografista 
kehitystä ja autettava käsittelemään osaamisvajetta, mutta siinä olisi myös sitouduttava 
selkeästi Euroopan sosiaalisen säännösten vahvistamiseen työn laadun parantamiseksi ja 
sosiaalisen syrjäytymisen, syrjinnän ja köyhyyden torjumiseksi.  

Edellä mainitun valossa esittelijä päättelee, että nykyisiä työllisyyspoliittisia suuntaviivoja ei 
tarvitse tarkistaa kokonaan vaan niitä on muutettava vain tietyistä kohdista. Vaikka esittelijä 
tukee komission tarkistuksia työllisyyspolitiikan suuntaviivojen perusteluihin, esittelijä vaatii 
myös itse suuntaviivojen tarkistusta, jotta tarvittavat muutokset saavat lisää näkyvyyttä. 
Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen tarkistusten luettelo liittyy erityisesti Lissabonin 
strategian sosiaalisen ulottuvuuden (ja sen näkyvyyden) vahvistamiseen, työpaikkojen laatuun 
suuntaviivoissa joustoturvamallin avulla ja aktiivisesta osallisuutta koskevan lausekkeen 
käyttöön ottoon. Esittelijä on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio sisällyttää 
perusteluissa tavoitteet ja viitearvot Euroopan työllisyyspoliittisen strategian puitteisiin. 
Näkyvyyden takia hän kuitenkin suosittelee, että kyseiset tavoitteet ja viitearvot luetellaan 
edelleen myös liitteenä.
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