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TYÖLLISYYSPOLITIIKKA

Vuonna 1997 laaditussa Euroopan työllisyysstrategiassa asetettiin yhteisiä
työllisyyspolitiikkaa koskevia tavoitteita, ja sen seurantamenettelyillä ja siihen
liittyvillä rahoitusvälineillä edistettiin ei-sitovaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken.
Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tavoitteita oli uusien ja parempien
työpaikkojen luominen. Vuosikymmenen vaihtumisen jälkeen komissio on ehdottanut
uusia ja kunnianhimoisempia tavoitteita työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen
suojelun alalla. Tavoitteena on vahva sosiaalinen Eurooppa vuoteen 2030
mennessä. Vaikka työllisyys- ja sosiaalipolitiikka onkin pääasiallisesti jäsenvaltioiden
vastuulla, EU:n lainsäädännöllä on merkitystä tietyillä aloilla.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohta sekä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8–10, 145–150, 156–159 ja 162–
164 artikla

TAVOITTEET

SEU:n 3 artiklan mukaan unionilla on velvollisuus tavoitella täystyöllisyyttä ja sosiaalista
edistystä. SEUT:n 9 artiklaan sisältyvässä horisontaalisessa lausekkeessa
määrätään, että korkean työllisyystason tavoite on otettava huomioon EU:n politiikan
ja toiminnan määrittelyssä ja toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden ja unionin tehtävänä
on myös pyrkiä kehittämään yhteensovitettu strategia ja erityisesti edistämään
ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden
muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä.

SAAVUTUKSET

A. Alkuvaiheista (1950–1990-luvut) vuoden 2020 jälkeisiin tavoitteisiin
Työntekijät hyötyivät Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) mukautusavustuksista
jo 1950-luvulla. Tukea myönnettiin hiili- ja teräsalojen työntekijöille, joiden työpaikat
olivat vaarassa teollisuuden rakennemuutosten takia. Tärkein väline työttömyyden
torjumisessa oli vuonna 1957 perustettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) (2.3.2
Euroopan sosiaalirahasto).
Työllisyyttä koskevissa toimintaohjelmissa keskityttiin 1980-luvulla ja 1990-
luvun alussa tiettyihin kohderyhmiin. Lisäksi perustettiin seuranta- ja
dokumentointijärjestelmiä.
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Useimpien EU-maiden kärsiessä korkeasta työttömyydestä julkaistiin valkoinen kirja
kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä (1993). Tämä käynnisti keskustelun EU:n
talous- ja työllisyysstrategiasta ja toi työllisyyden ensimmäistä kertaa EU:n asialistan
kärkeen.
Amsterdamin sopimukseen (1997) sisältyi uusi työllisyyttä koskeva osasto.
Sen mukaisesti luotiin Euroopan työllisyysstrategia ja perustettiin pysyvä
työllisyyskomitea, joka toimii neuvoa-antavana elimenä ja jonka tehtävänä
on edistää jäsenvaltioiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.
Työllisyyspolitiikka kuuluu kuitenkin edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden
toimivaltaan. Työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia osallistua toimiin vahvistettiin
liittämällä perussopimuksiin sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytäkirja (2.3.7.
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu).
Luxemburgissa marraskuussa 1997 järjestetyssä, työllisyyttä käsitelleessä
ylimääräisessä huippukokouksessa käynnistettiin Euroopan työllisyysstrategia
ja avoin koordinointimenetelmä, eli niin kutsuttu Luxemburgin prosessi. Tällä
tarkoitetaan kansallisten työllisyyspolitiikkojen vuosittaista yhteensovittamista ja
valvontaa, jotka perustuvat jäsenvaltioiden sitoumukseen määrittää yhteiset tavoitteet
ja päämäärät. Euroopan työllisyysstrategiassa korkea työllisyysaste katsottiin yhtä
tärkeäksi kuin kasvua ja vakautta koskevat makrotaloudelliset tavoitteet.
Vuonna 2000 Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi uudesta
strategisesta tavoitteesta, jonka mukaan EU:sta olisi tehtävä ”maailman
kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous”. Lisäksi työllisyys-
ja sosiaalipolitiikan yleiseksi tavoitteeksi asetettiin täystyöllisyys ja määriteltiin
konkreettisia tavoitteita vuodeksi 2010 (Lissabonin strategia).
Vuonna 2010 vuosien 2007–2008 finanssikriisin jälkeen hyväksyttiin Eurooppa 2020
-strategia ja otettiin käyttöön eurooppalainen ohjausjakso rahoitus- ja talouspolitiikan
koordinointia varten. Tässä työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua
koskevassa kymmenvuotisstrategiassa määriteltiin ensimmäisen kerran erinäisiä
yleistavoitteita, kuten 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin
vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltioiden oli muunnettava kaikki yleistavoitteet
kansallisiksi tavoitteiksi.
Vuonna 2017 komissio esitti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Se
sisältää 20 perusperiaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan uudistettua lähentymisprosessia
työ- ja elinolojen parantamiseksi Ne luokitellaan kolmeen luokkaan: i) yhtäläiset
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, ii) oikeudenmukaiset työolot ja iii) sosiaalinen
suojelu ja osallisuus. Sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyy ”sosiaali-indikaattoreiden
tulostaulu”, jolla seurataan kehitystä. Göteborgissa marraskuussa 2017 pidetyssä
sosiaalialan huippukokouksessa parlamentti, neuvosto ja komissio korostivat olevansa
kaikki asian takana antamalla yhteisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarista.
Maaliskuun 4. päivänä 2021 esitetyssä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria
koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään kolme uutta EU:n yleistavoitetta, jotka
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olisi saavutettava tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Niihin kuuluvat muun
muassa:
— työllisyys: vähintään 78 prosentilla 20–64-vuotiaista olisi oltava työpaikka vuoteen

2030 mennessä

— osaaminen: vähintään 60 prosentin aikuisista olisi osallistuttava koulutukseen
vuosittain.

B. Koordinoinnin ja seurannan tehostaminen
EU-ohjausjaksoon kuuluva työllisyyspolitiikan vuotuinen seurantajakso sisältää
seuraavat osatekijät:
— työllisyyden suuntaviivat, jotka komissio laatii ja neuvosto hyväksyy

parlamenttia kuultuaan

— yhteinen työllisyysraportti, jonka komissio julkaisee ja neuvosto hyväksyy

— kansalliset uudistusohjelmat
— maaraportit ja maakohtaiset suositukset, jotka komissio laatii ja joista

jälkimmäiset neuvosto hyväksyy.

Työllisyyspolitiikan suuntaviivoja on neljä (SEUT:n 148 artikla), ja niissä esitetään
kansallisten työllisyyspolitiikkojen strategiset tavoitteet sekä työllisyyttä, koulutusta
ja sosiaalista osallisuutta koskevat painopisteet. Kahdeksaan yhdennettyyn
suuntaviivaan sisältyvät työllisyyttä koskevat suuntaviivat ja kuusi talouspolitiikan
laajaa suuntaviivaa (SEUT:n 121 artikla).
Vuoden 2018 suuntaviivoissa otettiin huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarin periaatteet (2.3.1. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan yleiset periaatteet). Euroopan
parlamentin suostumuksella ne pidettiin voimassa myös vuonna 2019. Vuonna 2020
niitä hiottiin jälleen niin, että voitiin ottaa huomioon covid-19-kriisin seurauksiin,
vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
liittyviä tekijöitä. Vuonna 2021 niiden voimassaoloa jatkettiin, vaikkakin johdanto-osan
kappaleita mukautettiin Porton sosiaalialan huippukokouksen tulosten ja sosiaalisten
oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman mukaisiksi. Komissio ehdottaa vuoden 2022
suuntaviivojen tarkistamista mukauttamalla niitä covid-19-pandemian jälkeiseen
ympäristöön, tuomalla niihin enemmän vihreän siirtymän oikeudenmukaisuuteen
liittyviä tekijöitä, ottamalla huomioon viimeaikaisia poliittisia aloitteita ja lisäämällä
politiikan osatekijöitä, jotka ovat erityisen merkityksellisiä Venäjän Ukrainaan
kohdistaman hyökkäyksen vuoksi.
Sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu on eurooppalaisen ohjausjakson keskeinen
seurantaväline. Tämän vuoksi komissio ehdotti tarkistettua tulostaulua (sosiaalisten
oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman liite), jossa huomioitaisiin
paremmin toimintasuunnitelmassa esitetyt poliittiset painopisteet ja toimet. Sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulussa on neuvoston hyväksymää 17 pääindikaattoria, joiden
avulla arvioidaan jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalialan toimintaa kolmella laajalla
osa-alueella: i) yhtäläiset mahdollisuudet, ii) oikeudenmukaiset työolot ja iii) sosiaalinen
suojelu ja osallisuus.
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C. Sitovat säädökset – EU:n lainsäädäntö
SEUT-sopimuksessa vahvistettujen, työllisyyteen ja sosiaaliasioihin liittyvien
määräysten mukaisesti on annettu useita direktiivejä, asetuksia ja päätöksiä, jotta
voidaan varmistaa vähimmäisvaatimusten noudattaminen seuraavilla aloilla:
— työterveys ja työturvallisuus; yleiset ja erityiset oikeudet ja velvoitteet, työlaitteet,

erityiset riskit, kuten vaaralliset aineet ja syöpää aiheuttavat aineet (2.3.5.
Työterveys ja työturvallisuus)

— naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet: yhtäläinen kohtelu työelämässä,
raskaus, äitiysvapaa, vanhempainvapaa (2.3.9. Köyhyyden, sosiaalisen
syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta)

— suojelu sukupuoleen, rotuun, uskontoon, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen
suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä (2.3.9. Köyhyyden, sosiaalisen
syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta)

— työolot: minimipalkka, osa-aikatyö, määräaikaiset työsopimukset, työaika, nuorten
työllisyys, tietojen antaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa (2.3.6.
Työntekijöiden oikeus saada tietoja sekä tulla kuulluiksi ja osallistua; 2.3.7.
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu)

— tukipalvelut: julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä 15. toukokuuta
2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, jonka
voimassaoloa jatkettiin marraskuussa 2020 seitsemällä vuodella (2021–2027).

EU:n lainsäädännöllä tuetaan myös perusoikeuksia, jotka säätelevät ihmisten,
palvelujen ja pääoman liikkuvuutta unionissa (sisämarkkinat):
— työntekijöiden vapaa liikkuvuus: yhtäläinen kohtelu, sosiaalietuuksien saanti (2.1.5

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus)

— työntekijöiden lähettäminen: kesto, palkka, toimialat, joita koskee (2.1.13
Työntekijöiden lähettäminen)

D. Koordinointi suositusten ja muiden poliittisten aloitteiden avulla
Edellä mainitun sitovan oikeuden lisäksi EU:n jäsenvaltioiden välistä koordinointia
lisätään myös muiden toimenpiteiden kuin sitovien säädösten avulla. Näitä
toimenpiteitä ovat muun muassa neuvoston suositukset, jotka eivät ole oikeudellisesti
sitovia, ja komission esittämät muut toimintapoliittiset aloitteet. Niillä voi olla merkittävä
vaikutus, jos ne on valmisteltu hyvin ja niitä tuetaan ja valvotaan unionin tasolla.
Neuvoston suosituksella huhtikuussa 2013 perustetun EU:n nuorisotakuun tavoitteena
on varmistaa, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-,
jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa
työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Komissio esitti
heinäkuussa 2020 nuorisotyöllisyyden tukipaketin. Tukipaketti perustuu seuraaville
neljälle osa-alueelle: vahvempi nuorisotakuu, ammatillinen koulutus, uusi panostus
oppisopimuskoulutukseen ja nuorisotyöllisyyttä tukevat lisätoimenpiteet. Neuvosto
kehotti 30. lokakuuta 2020 antamassaan suosituksessa kaikkia EU-maita vahvemman
nuorisotakuun täytäntöönpanoon.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.3.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.3.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.3.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.3.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.3.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.1.13.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille
annettiin helmikuussa 2016.
Osaamisen alalla on hyväksytty lukuisia toimintapoliittisia aloitteita, kuten vuoden
2020 Euroopan osaamisohjelma, joka perustuu vuoden 2016 ohjelmaan ja sisältää
12 ammatillisia taitoja koskevaa toimea. Näin pyritään varmistamaan, että oikeus
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen toteutuu kaikkialla Euroopassa.
Toukokuussa 2020 perustettiin uusi tilapäinen hätätilasta aiheutuvien
työttömyysriskien lieventämisen eurooppalainen tukiväline (SURE) covid-19-
pandemian ja siitä johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten seurausten vuoksi. Sillä
tuetaan taloudellisesti työajan lyhentämisjärjestelyjen tai vastaavien toimenpiteiden
toteuttamista työpaikkojen turvaamiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi.
Komissio antoi maaliskuussa 2021 suosituksen tehokkaasta työllisyyden
aktiivituesta covid-19-kriisin jälkeen. Siinä esitellään strateginen lähestymistapa, jolla
edistetään siirtymistä poikkeustoimenpiteistä, joilla suojattiin työpaikkoja pandemian
aikana, uusiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan työpaikkojen luomista ja ammatillisia
siirtymiä varten.
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa EU:n strategiakehyksessä kaudelle
2021–2027 (kesäkuu 2021) yksilöidään työterveyden ja -turvallisuuden keskeiset
haasteet ja strategiset tavoitteet ja esitellään keskeisiä toimia ja välineitä, joilla näitä
käsitellään.
Eurooppalaisella hoiva- ja hoitostrategialla (syyskuu 2022) pyritään varmistamaan
laadukkaat, kohtuuhintaiset ja saavutettavat hoiva- ja hoitopalvelut kaikkialla
EU:ssa ja parantamaan sekä hoitoa ja hoivaa saavien että heistä joko
ammattimaisesti tai muutoin huolehtivien ihmisten tilannetta. Strategiaan liittyy
kaksi jäsenvaltioille osoitettua suositusta varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan
tavoitteiden tarkistamisesta sekä kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon
saatavuudesta.
E. Tukea antavia EU:n rahoitusvälineitä
Työllisyyden alalla tukea annetaan erinäisistä EU:n rahoitusohjelmista.
— Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (2.3.2 Euroopan sosiaalirahasto) on EU:n

tärkein väline, jolla investoidaan ihmisiin ja jossa yhdistyvät erilaiset rahastot
ja ohjelmat, kuten ESR, nuorisotyöllisyysaloite, vähävaraisimmille suunnatun
eurooppalaisen avun rahasto ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva
Euroopan unionin ohjelma. ESR+:lla pyritään puuttumaan covid-19-pandemian
sosioekonomisiin seurauksiin, edistämään korkeaa työllisyystasoa, parantamaan
sosiaalista suojelua ja kehittämään osaavaa ja sopeutumiskykyistä työvoimaa,
joka on valmis siirtymään vihreään ja digitaaliseen talouteen.

— Euroopan globalisaatiorahastosta työttömiksi jääneille työntekijöille tuetaan
maailmankaupan rakennemuutosten, digitalisaation, automatisaation ja
vähähiiliseen talouteen siirtymisen johdosta työpaikkansa menettäneitä. Sen
vuotuinen budjetti vuosina 2021–2027 on 210 miljoonaa euroa. Siitä voidaan
rahoittaa 60–85 prosenttia sellaisten hankkeiden kustannuksista, joiden
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tarkoituksena on auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uusi työpaikka tai
perustamaan oma yritys.

— Elpymis- ja palautumistukiväline on NextGenerationEU-välineen keskeinen
osa. Se tuli voimaan 19. helmikuuta 2021, ja sen varat ovat 723,8 miljardia
euroa, joilla tuetaan uudistuksia ja investointeja jäsenvaltioissa 31. joulukuuta
2026 saakka. Tavoitteena on lieventää covid-19-kriisin taloudellisia ja sosiaalisia
vaikutuksia ja tehdä Euroopan kansantalouksista ja yhteiskunnista kestävämpiä,
selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän siirtymän ja
digitalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toinen väline, jonka komissio on perustanut auttamaan jäsenvaltioita rahoittamaan
covid-19-kriisin torjuntaa, on koronavirusinvestointialoite. Varoja osoitetaan
terveydenhuoltojärjestelmille, pienille ja keskisuurille yrityksille, työmarkkinoille ja
muille erityisen haavoittuville EU:n jäsenvaltioiden talouden aloille.
Komissio on lisäksi laskenut liikkeelle sosiaalivaikutteisia SURE-joukkolainoja
SURE-välineen rahoittamiseksi.
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kokonaisbudjetti on 17,5 miljardia.
Sillä pyritään lieventämään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä aiheutuvia
sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia auttamalla ihmisiä sopeutumaan
muuttuviin työmarkkinoihin. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on Euroopan
vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin
ensimmäinen pilari.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentin rooli tällä alalla on vahvistunut vähitellen. Amsterdamin sopimuksen
voimaantulon jälkeen neuvoston on pitänyt kuulla parlamenttia ennen kuin
se hyväksyy työllisyyden suuntaviivat. Myös avoin koordinointimenetelmä on
vahvistanut kansallisten parlamenttien roolia, joiden on tarkoitus osallistua kansallisten
tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.
Parlamentti on tukenut voimakkaasti Eurooppa 2020 -strategiaa. Useat
aloitteet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi perustuvat parlamentin ehdottamiin
konkreettisiin käytännön toimiin. Näihin kuuluvat EU:n nuorisotakuu ja harjoittelua
koskevat vähimmäisvaatimukset. Parlamentti on vuodesta 2010 kannattanut
voimakkaasti nuorisotakuuta ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Se vaati 17. heinäkuuta
2014 antamassaan päätöslauselmassa EU:n lainsäädäntökehystä, jolla otetaan
käyttöön nuorisotakuun toteuttamista koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka
koskevat muun muassa oppisopimuskoulutuksen laatua ja kattavat myös 25–
30-vuotiaat nuoret. Parlamentti hyväksyi vuonna 2018 seuraavaa unionin pitkän
aikavälin talousarviota koskevan päätöslauselman, jossa kehotettiin lisäämään
nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoon osoitettavaa rahoitusta. Parlamentti
hyväksyi myös 8. lokakuuta 2020 päätöslauselman, jossa se ilmaisi huolensa siitä,
ettei nuorisotakuu ole sitova (nykyisin neuvoston suositus), ja kehotti komissiota
ehdottamaan sitovaa välinettä. Lisäksi parlamentti tuomitsi palkattoman harjoittelun
ja kehotti komissiota arvioimaan uudelleen nykyisiä eurooppalaisia välineitä, kuten
harjoittelun laatupuitteita ja laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen
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eurooppalaisia puitteita. Parlamentti kehotti ottamaan huomioon nuorille osoitettavia
tarjouksia koskevat laatukriteerit, joihin kuuluvat muun muassa harjoittelijoille
maksettavan kohtuullisen korvauksen periaate, sosiaalisen suojelun saatavuus,
kestävä työllisyys ja sosiaaliset oikeudet.
Parlamentti myös tuki 29. lokakuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa
lähestymistapaa, jota noudatetaan pitkäaikaistyöttömyydestä annetussa
suosituksessa. Osaamisen kehittämiseen liittyvä parlamentin määrätietoinen työ
näkyy Euroopan osaamisohjelmassa.
Parlamentti korosti 13. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa
eurooppalaisesta ohjausjaksosta, että EU:n sosiaaliset tavoitteet ja sitoumukset
ovat yhtä tärkeitä kuin sen taloudelliset tavoitteet. Parlamentti on pyrkinyt
covid-19-pandemian alusta lähtien lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia
erityisesti työmarkkinoilla. EU:n työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 10. heinäkuuta
2020 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti toteuttamaan radikaaleja
toimia pandemian aiheuttamien häiriöiden lieventämiseksi. Se kehotti erityisesti
tarkistamaan tulevia suuntaviivoja tilanteen vuoksi ja korosti tarvetta asettaa etusijalle
nuorisotyöttömyyden torjunta vahvistamalla nuorisotakuuta.
Vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
17. joulukuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti vaati
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia sosiaalisia oikeuksia ja kehotti
asettamaan vuodelle 2030 sosiaalialaa koskevia erityistavoitteita.
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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