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 YHTEENVETO 

Johdanto 
 

Tässä tutkimuksessa on analysoitu Euroopan parlamentin vaikutusta Amsterdamin sopimuksen 

sosiaalipoliittisiin näkökulmiin, Luxemburgin työllisyyttä käsittelevään Eurooppa-neuvostoon ja 

kaikkiin kahteenkymmeneenkolmeen neuvoston syyskuun 1994 ja joulukuun 1998 välisenä aikana 

hyväksymään sosiaalipoliittiseen lainsäädäntötoimeen. Tutkimuksessa käsitellään myös parlamentin 

viittä valiokunta-aloitteista sosiaalipolitiikkaan liittyvää mietintöä.  

 

Tämän ajanjakson aikana lainsäädäntöä voitiin hyväksyä neljällä eri menettelyllä: kuulemis-, 

yhteistoiminta- ja yhteispäätösmenettelyllä sekä sosiaalipolitiikasta tehdyn sopimuksen perusteella.  

Yleisesti ottaen parlamentilla oli vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuulemismenettelyssä mutta 

huomattavasti suuremmat vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminta- ja yhteispäätösmenettelyissä.  Kun 

lainsäädäntöä hyväksytään sosiaalipoliittisen sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan perusteella, 

parlamentilla ei ole muodollista mahdollisuutta osallistua lainsäädäntömenettelyyn.  

 

Uusliberalistisen (1957 - 1972), aktivistisen (1972 - 1980), pysähtyneisyyden (1980 - 1986) ja 

optimistisen (1986 - 1993) kauden jälkeen Euroopan yhteisön sosiaalipolitiikka on parhaillaan 

epävarmuuden vaiheessa, kun komissio ja parlamentti painiskelevat sen monimutkaisen kysymyksen 

kanssa, mitkä uudistukset ovat tarpeen, jotta voitaisiin vastata nykyajan haasteisiin.  Keskustelu on 

pyörinyt kolmen aiheen ympärillä: kuinka voidaan parhaiten taistella jatkuvaa korkeaa työttömyyttä 

vastaan, kuinka reagoida voimakkaaseen yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja tekniseen muutokseen 

ja kuinka saattaa taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet unionin toiminnan ytimeen.  Nämä kysymykset 

ovat keskeisiä komission sosiaalisessa toimintaohjelmassa vuosille 1998–2000. 

 

Amsterdamin sopimus 
 

Parlamentin edustajat osallistuivat mietintäryhmään ja mielipiteitä vaihdettiin säännöllisesti 

Eurooppa-neuvoston ja hallitusten välisen konferenssin ministerikokousten ja parlamentin välillä.  

Parlamentti oli siten tiiviimmin mukana Amsterdamin sopimusta edeltävissä neuvotteluissa kuin 

yhdessäkään aiemmassa hallitusten välisessä konferenssissa.  Parlamentti määritteli kantansa 

konferenssille ensimmäisen kerran 17. toukokuuta 1995 selvästi ennen kuin mikään muu toimielin 

tai jäsenvaltio. Hallitusten välisen kokouksen aikana parlamentti hyväksyi kuusi uutta 

päätöslauselmaa, joissa määriteltiin inter alia sen sosiaalipolitiikkaa koskevat ehdotukset.  

 

Amsterdamin sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevissa määräyksissä näkyy useiden näiden 

päätöslauselmien suositusten vaikutus. Kaikkein merkittävin saavutus on kenties sosiaalipolitiikkaa 

koskevan sopimuksen liittäminen Amsterdamin sopimukseen, mikä oli yksi parlamentin 

päätavoitteista. Sopimuksen 118 artiklassa määritellään sosiaalista syrjäytymistä koskevan yhteisön 

politiikan perusta, aivan kuten parlamentti oli pyytänyt. Niin ikään parlamentin esityksen mukaisesti 

199 artiklaa on muutettu niin, että se sallii naisia suosivan syrjinnän.  

 

Parlamentin vaatimus työllisyyttä koskevan luvun hyväksymisestä ja paremman työllisyystason 

edistämisen ottamisesta yhteisön tavoitteeksi huomioitiin. Perustettiin uusi työllisyyskomitea ja 

määrättiin, että Eurooppa-neuvosto hyväksyisi työllisyyspolitiikan suuntaviivat, kuten parlamentti 

oli vaatinut. Vaikka parlamentti oli vaatinut sitä, että työllisyyttä koskeva luku velvoittaisi 

jäsenvaltiot ja yhteisön sitoutumaan tiettyihin samoihin menettelyihin ja työllisyyspolitiikkaan, luku 

rajattiin tiettyihin parempaa yhteistyötä ja kansallisten politiikkojen koordinointia koskeviin 

määräyksiin eikä se muodosta perustaa laajoille uusille yhteisön aloitteille. 
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Parlamentti oli vaatinut vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön 

peruskirjan mainitsemista perustamissopimuksessa ja sen laajentamista käsittämään kaikki unionin 

kansalaiset. Vaikka perustamissopimuksessa viitataan peruskirjaan ja vuoden 1961 sosiaaliseen 

peruskirjaan, viittaukset eivät vaikuta yksittäisten kansalaisten lailliseen asemaan, vaan sitä voidaan 

pitää eleenä siitä, että parlamentin asiaa koskevat pohdinnat oli otettu huomioon. 

 

Parlamentin ehdotusta siitä, että kolmansien maiden asukkaille, jotka oleskelevat laillisesti yhteisön 

alueella, annettaisiin takuut sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjimättömyydestä, ei hyväksytty. 

 

Luxemburgin työllisyyttä käsittelevä Eurooppa-neuvosto 
 

Parlamentti esitti ehdotuksena Luxemburgin työllisyyttä käsittelevälle Eurooppa-neuvostolle 

21. lokakuuta 1997. Parlamentin suositusten vaikutus näkyy neuvoston johtopäätöksissä ja vuoden 

1998 työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa. Neuvosto ja parlamentti olivat samaa mieltä seuraavista 

asioista: 

yhtenäismarkkinoiden loppuun vieminen on oleellista taloudellisen kasvun edistämiseksi, 

liike-elämään liittyvän sääntelyn kuormaa olisi kevennettävä, 

riskipääomista olisi tehtävä helpommin saatavia, 

rakennerahastoja olisi hyödynnettävä aktiivisemmin työllisyyden edistämiseen, 

Euroopan laajuiset verkostot ovat oleellisessa asemassa kilpailukyvyn vahvistamisessa ja 

Euroopan investointipankin (EIP:n) olisi myönnettävä lainoja pienille ja keskisuurille 

yrityksille (pk-yrityksille).  

 

Lisäksi työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa näkyvät parlamentin suositukset siitä, että 

jäsenvaltioiden olisi käytettävä mieluummin aktiivisia kuin passiivisia toimia taistelussaan 

työttömyyttä vastaan, että työttömille myönnettäviä koulutusmäärärahoja olisi lisättävä, että 

työmarkkinaosapuolien olisi tehtävä koulutusta koskevia sopimuksia ja että jäsenvaltioiden pitäisi 

edistää työaikojen joustavuutta yhdistettynä työntekijöiden riittävään turvallisuuteen. 

 

Komissio oli tuonut kaikki nämä seikat esiin joskus erilaisin painotuksin.  Yksi Luxemburgin 

Eurooppa-neuvoston hyväksymistä tärkeistä toimista sai alkunsa yksinomaan parlamentin aloitteesta: 

työllisyyden rahoittamista pk-yrityksissä koskevan työllisyysaloitteen luominen.  

 

Neuvoston hylkäämät parlamentin ehdotukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin neuvosto 

kieltäytyi asettamasta kriteerejä, joiden perusteella jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoja voitaisiin 

arvioida.  Toiseksi neuvosto jätti huomioimatta suositukset, joiden mukaan uudelleenkoulutetuille 

työttömille tulisi taata työpaikka vuodeksi ja että työmarkkinaosapuolten pitäisi tehdä sopimuksia 

työpaikkojen kierrättämisestä. Kolmanneksi neuvosto pyysi jäsenvaltioita pelkästään käsittelemään 

tiettyjä verotusuudistuksia, vaikka parlamentti oli vaatinut verotukseen liittyviä toimia. 

 

Työllisyys ja työmarkkinat 
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Työntekijöiden tiedottaminen ja kuuleminen ovat jo useiden vuosien ajan olleet esityslistalla ja 

sisämarkkinoiden kehityksen myötä aihe on saanut lisää merkitystä “eurooppalaisille 

monikansallisille yrityksille”.  Parlamentti on osoittanut suurta kiinnostusta tähän alueeseen, mikä 

näkyy laajaa aluetta koskeviin lainsäädäntötoimenpiteisiin liittyvistä päätöslauselmista ja 

tarkistuksista.  Tämän direktiivin kohdalla parlamentti on osallistumalla lainsäädäntöprosessiin 

“yhteistoimintamenettelyn” pohjalta tehokkaasti selventänyt joitakin direktiivin määräyksiä. 

Parlamentti varmisti tarpeen saada puolueettomat kriteerit, joiden mukaan voidaan määritellä 

olosuhteet, jolloin keskushallinto ei ole velvoitettu antamaan tietoja siitä syystä, että tiedot 

saattaisivat haitata yrityksen toimintaa. Lisäksi parlamentti varmisti, että komissio tarkistaa 

direktiivin toimivuuden viisi eikä seitsemän vuotta sen hyväksymisen jälkeen, kuten alunperin 

ehdotettiin.  Parlamentin vaikutus tähän direktiiviin kuvaa myös sen vaikutusta pitkällä aikavälillä.  

Parlamentin vuonna 1991 aiempaan ehdotukseen tekemän tarkistuksen tuloksena työvoiman määrän 

on perustuttava työntekijöiden lukumäärän keskiarvoon edellisten kahden vuoden aikana. 

 

Parlamentilla oli erittäin merkittävä vaikutus direktiiviin (EY) N:o 96/71 palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon, jossa 

määritellään, mitä kansallisia työnvoimaa koskevia määräyksiä sovelletaan työntekijöihin, jotka 

yhden jäsenmaan yrityksen palkkaamina tekevät väliaikaista työtä toisessa jäsenvaltiossa. 

Parlamentin direktiiviluonnokseen tekemissä tarkistuksissa edellytettiin, että yhteisön ulkopuolella 

toimivia yrityksiä ei saanut asettaa edullisempaan asemaan kuin yhteisön alueella toimivat yritykset, 

että työntekijöiden direktiivin ulkopuolelle jättämisen aikakynnystä alennetaan ja että näille 

työntekijöille sallitaan edullisemmat työehdot kuin kohdemaan työntekijöille.  Lisäksi parlamentin 

tarkistukset laajensivat huomattavasti työehtojen soveltamisalaa, joihin direktiiviä sovelletaan, ja 

salli työntekijöiden ryhtyä oikeustoimiin saattaakseen oikeutensa toteutettaviksi kohdemaassa 

direktiivin mukaisesti. Parlamentti myös varmisti jäsenvaltioiden välistä direktiivin toimeenpanoon 

liittyvää yhteistyötä koskevien määräysten sisällyttämisen direktiiviin ja komission toimesta 

tapahtuvan direktiivin tarkistamisen puutteiden tunnistamiseksi direktiivin toimivuudessa. 

 

Parlamentti pääsi vain vähäisessä määrin vaikuttamaan direktiiviin (EY) N:o 98/50, jolla muutettiin 

työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen 

yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua direktiiviä (ETY) N:o 

77/187.  Vaikka parlamentti vastusti voimakkaasti “luovutus”-termin määritelmän muuttamista ja 

komissio hyväksyi parlamentin tätä kohtaa koskevan tarkistuksen, neuvosto kuitenkin muutti 

“luovuttaa”-termin määritelmää kapeammaksi kuin se on direktiivissä (ETY) N:o 77/187.  Ainoa 

merkittävä parlamentin varmistama tarkistus oli määräys, joka estää maksukyvyttömyysmenettelyn 

vilpillisen väärinkäytön työntekijöiden direktiivin mukaisten oikeuksien riistämiseksi. 

 

Parlamentti teki kolme tarkistusehdotusta neuvoston päätökseen N:o 97/16 työllisyys- ja 

työmarkkinakomitean perustamisesta, jossa yritettiin määritellä tarkemmin komitean toiminnan 

tavoitteita ja varmistaa, että sen kertomukset toimitetaan parlamentille.  Neuvosto hylkäsi kaikki 

parlamentin tarkistukset. 

 

Vaikka parlamentti teki kahdeksan tarkistusehdotusta neuvoston päätökseen N:o 98/171 

analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskevista yhteisön toimista työllisyyden ja työmarkkinoiden 

alalla, neuvosto hyväksyi niistä vain kolme pientä kielellistä muutosta.  Lisäksi säilytettiin tarkistus, 

jonka mukaan tämän päätöksen mukaisiin hankkeisiin osallistuvien kolmansien maiden tulisi itse 

huolehtia osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista, mutta siitä tehtiin mitätön liittämällä se 

määräykseen, jonka mukaan kustannukset voidaan myös ottaa yhteisön budjetista. 

 

Parlamentti teki kuusitoista tarkistusehdotusta neuvoston päätökseen N:o 98/347 innovatiivisille ja 
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työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetuista 

rahoitustukitoimenpiteistä - kasvua ja työllisyyttä koskevaan aloitteeseen.  Parlamentin vaikutus jäi 

mitättömäksi, koska neuvosto hylkäsi neljätoista sen tekemistä tarkistuksista.  Parlamentti sai 

kuitenkin varmistettua hallintokulujen määrittelemiseen liittyvän artiklan lisäämisen sopimukseen. 

Komission ehdotuksessa asiaa ei ollut tarkasteltu. 

 

Sosiaalinen suojelu 
 

Parlamentilla oli hyvin vähän vaikutusta neljään asetukseen, jotka hyväksyttiin 

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, 

itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä koskevien asetusten 1408/71 ja 

574/72 muuttamiseksi. Vaikka parlamentti teki seitsemäntoista tarkistusehdotusta asetukseen  

3095/95, kahdeksantoista tarkistusta asetukseen 3096/95 ja neljä tarkistusta asetukseen 

1223/98, neuvosto hylkäsi ne kaikki, koska se ei ollut halukas hyväksymään sitä, että asetuksista, 

joilla pyrittiin tekemään vain teknisiä muutoksia olemassa oleviin sosiaaliturvan koordinointia 

koskeviin asetuksiin, tulisi keino tehdä laajoja sisällöllisiä muutoksia sosiaalipoliittiseen 

lainsäädäntöön.  Parlamentti varmisti yhden teknisen tarkistuksen hyväksymisen asetukseen 

1290/97. 

 

Parlamentti teki kahdeksantoista tarkistusehdotusta direktiiviin N:o 98/49 yhteisön alueella 

liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien 

suojaamisesta. Nämä tarkistukset olivat laajuudeltaan erittäin rajallisia, koska parlamentti oli sitä 

mieltä, että vaikka ehdotettu direktiivi olikin hyvin vaatimaton, se pitäisi hyväksyä mahdollisimman 

pian, koska se toimisi yhteisön lisäeläkejärjestelmää koskevien määräysten edeltäjänä. Neuvosto 

hyväksyi vain lisäyksen, jolla direktiiviin tavoitetta selvennettiin, sekä yhden kielellisen 

tarkistuksen. Parlamentin tarkistuksia johdantokappaleisiin, joissa vaadittiin lisätoimintaa tälle 

alueelle, ei hyväksytty. 

 

Elin- ja työolosuhteet 
 

Komissio luovutti parlamentille lausuntoa varten kaksi direktiiviä, jotka on hyväksytty 

sosiaalipolitiikasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan, nimittäin direktiivin (EY) N:o 

96/34/EC UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta 

ja direktiivin (EY) N:o 97/8 UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta 

puitesopimuksesta. Molemmissa tapauksissa parlamentti arvosteli puitesopimusten sisältöä ja ehdotti 

niihin muutoksia. Koska parlamentilla ei kuitenkaan tässä menettelyssä ole mahdollisuutta esittää 

tarkistuksia, molemmat direktiivit hyväksyttiin muuttamattomina.  Parlamentti esitti jyrkän 

vastalauseen sille, että parlamentti jätettiin sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisen 

lainsäädäntöprosessin ulkopuolelle, mikä parlamentin mukaan vähensi sen oikeuksia ja rajoitti sen 

aseman pelkäksi tarkkailijaksi. Parlamentti ilmaisi myös levottomuutensa siitä, että tämä 

lainsäädäntömenettely liitettäisiin Amsterdamin sopimuksella Euroopan yhteisön 

perustamissopimukseen. 
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Terveys ja turvallisuus työpaikalla 
 

Parlamentti teki neljäkymmentäviisi tarkistusta direktiiviin (EY) N:o 95/63 työntekijöiden työssään 

käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 

annetun direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta. Niistä kahdeksantoista vaikutus näkyy hyväksytyssä 

direktiivissä. Parlamentti varmisti erityisesti ergonomiaan liittyvän viittauksen, jota ei ollut otettu 

huomioon komission ehdotuksessa, ja lisäsi määräykseen viittauksia työntekijöille tarjottavaan 

riskejä koskevaan tiedotukseen sekä yksityiskohtaisten tarkistusten tekemisestä liitteisiin. 

 

Parlamentilla oli vain vähän vaikutusta direktiiviin (EY) N:o 97/42 työntekijöiden suojelemisesta 

syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun 

direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa. Vaikka parlamentti teki mittavia 

muutosehdotuksia johdantokappaleisiin ja vaati syöpäsairautta aiheuttaviin tekijöihin liittyviä 

lisätoimia, lukuisia tärkeitä muutoksia määritelmiin, bentseenin mittaukseen tarkoitetun yhtenäisen 

mittausmenetelmän käyttöönottoa ja siirtymäkauden poistamista, vain yksi merkittävä tarkistus 

näkyy direktiivin hyväksytyssä muodossa.  Tarkistus oli “asianmukaisen viiteajan” käyttöönotto 

“raja-arvon” määritelmässä. 

 

Parlamentilla oli merkittävämpi vaikutus direktiiviin (EY) N:o  98/24 työntekijöiden terveyden ja 

turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä.  

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti teki kolmekymmentäkahdeksan tarkistusehdotusta, joista 

neuvosto hyväksyi kolmekymmentä.  Erityisesti neuvosto hyväksyi muutamia 3 artiklaan, joka on 

direktiivin keskeisin määräys, tehdyistä tarkistuksista, jotka koskevat direktiivissä määriteltyjen 

erityyppisten altistumisten rajojen välistä suhdetta, rajojen määräämisessä huomioitavia tekijöitä 

sekä rajojen määrittämismenettelyä. Parlamentti varmisti myös turvalaitteistojen saatavilla oloa, 

tarpeellista riskien arviointia ja terveyden valvonnan tietyissä olosuhteissa pakolliseksi tekemistä 

koskevat määräykset. Toisessa käsittelyssä parlamentti teki vielä kaksitoista tarkistusehdotusta. 

Neuvosto hyväksyi viisi kielellistä selvennystä ja sen, että mukaan otetaan viittaus, jonka mukaan 

työntekijöitä vaaditaan erottamaan toisistaan yhteen sopimattomat kemikaalit. 

 

Ammatillinen koulutus 
 

Joulukuussa 1994 neuvosto teki päätöksen, jonka mukaan käynnistettiin “Leonardo da Vinci”(
1
) -

toimintaohjelma, jolla toteutetaan Euroopan yhteisön ammatillisen koulutuksen politiikkaa.  

Parlamentilla oli kolminkertainen vaikutus tähän päätökseen.  Parlamentti varmisti, että ohjelman 

ensisijaisuuksissa mainittaisiin erityisesti sosiaalis-taloudellisista, maantieteellisistä tai etnisistä 

syistä tai fyysisen tai henkisen vamman vuoksi epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden pääsy 

ammatilliseen koulutukseen.  Parlamentti myös varmisti, että “ammatinvalinnan ohjauksen” 

määritelmä ammatinvalintaan ja ammatin vaihtoon liittyvien neuvojen ja tietojen antamisesta on 

sisällytetty päätökseen ja että Keski- ja Itä-Euroopan maat, joilla on assosiointisopimus yhteisön 

kanssa, sekä Kypros ja Malta voivat osallistua ohjelmaan. Yhteistoimintamenettelyyn kuuluvien 

kahden käsittelyn arvo näkyy Leonardo-päätöksen tapauksessa, kun otetaan huomioon, että edellä 

mainittu parlamentin vaikutus syntyi suurimmalta osin toisen käsittelyn jälkeen.  

 

Vaikka asetus N:o 1572/98 Euroopan koulutussäätiön perustamisesta annetun asetuksen N:o 1360/90 

muuttamisesta hyväksyttiin kuulemismenettelyssä, parlamentti varmisti useita huomattavia 

                                                 

(
1
) Neuvoston päätös (EY) N:o 94/819/EC, annettu 6 päivänä joulukuuta 1994, EYVL L 340, 

29.12.94, s. 8. 
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tarkistuksia komission ehdotukseen.  Neuvosto hyväksyi kuusi parlamentin seitsemästätoista 

tarkistuksesta.  Parlamentti varmisti tarkistuksen säätiön toimintojen määritelmään, poisti komission 

ehdottaman muutoksen johtajan toimikauteen ja vaati henkilöstöä koskevia yksityiskohtia 

sisällytettäväksi säätiön talousarvioon.  Lisäksi parlamentti muutti komission ehdotusta siitä, että 

vain komissio yksin määrittelisi säätiön politiikan suuntaviivat ja esitti riippumattoman tahon 

ottamista mukaan säätiön toiminnan valvontamenettelyyn. 

 

Parlamentilla oli niin ikään merkittävä vaikutus päätökseen N:o 1999/51 oppisopimuskoulutusta 

koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä. Erityisesti jätettiin pois määräys, jolla 

rajoitetaan pääsyä eurooppalaisiin koulutusjaksoihin henkilöille jäsenvaltioissa, joissa ammatilliseen 

koulutukseen kuului mahdollisuus ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen, otettiin käyttöön selvempi 

yhteys EUROPASS-todistuksen ja eurooppalaisten koulutusjaksojen välille ja laadittiin määräys, 

jonka mukaan komission on arvioitavat päätöstä kolmen vuoden kuluttua.   

 

Valiokunta-aloitteiset mietinnöt 
 

Parlamentin syyskuun 1994 ja joulukuun 1998 välisenä aikana hyväksymien valiokunta-aloitteisten 

mietintöjen menestys oli vaihteleva. Komissio on ilmaissut tyytyväisyytensä työajan vähentämistä ja 

joustavammaksi tekemistä koskevasta päätöslauselmasta, jossa vaaditaan tutkimuksia työajan 

lyhentämiskokeiluista. Komissio pitää sitä arvokkaana panoksena meneillään olevaan keskusteluun 

Euroopan sosiaalipolitiikan tulevaisuudesta. Päätöslauselmaan on pitkähkö viittaus komission 

vihreässä kirjassa Yhteistyössä työn uudelleenorganisointiin sekä kahdessa muussa komission 

asiakirjassa ja siihen on viitattu myös sosiaalisen vuoropuhelun komitean kokouksissa. 

 

Useat päätöslauselman Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta koskevat ehdotukset näkyvät 

komission ehdotuksessa uudeksi rakennerahastoja koskevaksi asetukseksi, tarkemmin ottaen 

tavoitteiden ja yhteisön aloitteiden määrän vähentämisenä, ennaltaehkäisevän työllisyyspolitiikan ja 

yhtäläisten mahdollisuuksien toimenpiteiden lisäämisenä, vastuiden yksinkertaistamisena ja niiden 

määritelmien paranemisena, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisena ohjelmien 

suunnitteluun, täydentävyysperiaatteen soveltamisen jatkamisena sekä vararahastojen perustamisena 

ohjelmakauden puoliväliin. 

 

Asumisen sosiaalisia näkökulmia koskeva päätöslauselma sai kuitenkin kylmän vastaanoton.  

Parlamentti vaati asunto-oikeuden lisäämistä Euroopan yhteisön perustamissopimukseen, Euroopan 

asuntopolitiikan kehittämistä ja sitä, että komissio tutkisi, pitäisikö unionin antaa asumiseen 

tarkoitettuja lainoja. Komissio on päättänyt olla vastaamatta päätöslauselmaan. 

 

Vastatessaan Euroopan unionin alueen ammattijärjestöjen rajat ylittäviä oikeuksia koskevaan 

päätöslauselmaan, komissio totesi, ettei suostuisi viemään eteenpäin lainsäädäntöä, joka koskee 

kokoontumisvapautta ja oikeutta lakkoihin, koska ne oli jätetty pois Amsterdamin sopimuksen 

137 artiklasta.  Siitä huolimatta komission mielestä sosiaalisia perusoikeuksia koskevaa kysymystä 

on pohdittava tarkemmin Euroopan tasolla ja se rohkaisi tekemään aloitteita tällä alueella. 

 

Komissio jakoi parlamentin ilmaiseman huolestumisen Euroopan unionin raja-alueiden 

työntekijöiden tilanteesta ja totesi, että sen vuoden 1997 työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 

koskevassa toimintasuunnitelmassa oli korostettu tarvetta keskittyä rajatyöntekijöiden ongelmiin.  

Komissio ryhtyi toimiin jäsenvaltioissa tapahtuvaa syrjinnänvastaisen määräyksen rikkomista 

vastaan ja hyväksyi periaatteen, joka koski tarvetta käynnistää yhteisön vero-oikeuteen liittyvät 

toimenpiteet, mutta neuvostossa oli vaikea saavuttaa riittävää yksimielisyyttä asiassa. Komissio 

kiinnitti huomion taannoiseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jolla 
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parannettiin rajatyöntekijöiden asemaa terveydenhuollon saatavuuden osalta.  Komissio oli samaa 

mieltä siitä, että eurooppalainen työnvälitysjärjestelmä EURES on tärkeässä asemassa tiedotettaessa 

rajatyöntekijöille heidän oikeuksistaan, ja kiinnitti huomion tuleviin tiedonlevittämistä koskeviin 

komission aloitteisiin. Vaikka komissaari kyseenalaisti kansallisten rajatyöntekijöitä koskevien 

lainsäädäntöjen arviointia vaativan direktiivin tarpeellisuuden, hän suostui siihen, että komissio 

kannustaisi rajat ylittävään yhteistyöhön sen arvioimiseksi, onko kansallisilla lainsäädännöillä 

sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia rajatyöntekijöihin. 


