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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0222/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden 

luomisesta 2000-lukua varten: taitoja koskevan politiikan edistäminen ja oikeuksiin 

perustuvien korkealaatuisten työpaikkojen luominen keinona toipua kriisistä 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 

sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta 

tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun 

korottamista
1
, 

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman nuorten 

työllisyydestä
2
, 

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman vapaata liikkuvuutta 

koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa, 

– ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmän: autetaan kaikkia kehittämään osaamistaan ja käyttämään kykyjään ja 

mahdollisuuksiaan elämässä edistämällä modernin talouden ja elinikäisen oppimisen 

kannalta oikeanlaista osaamista, 

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2014 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta 

verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden 

yhdentymisen tiivistämisestä,  

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0110. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0010. 
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– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen epävirallisen ja 

arkioppimisen validoinnista (2012/C 398/01), 

– ottaa huomioon suosituksensa ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 antaman suosituksen 

elinikäisen oppimisen avaintaidoista, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2015), 

A. panee merkille, että sellaisten ammattiryhmien ja avoimien työpaikkojen määrä, joita ei 

voida pätevien työntekijöiden puutteen vuoksi täyttää, vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 

toiseen; 

B. ottaa huomioon, että pitkän aikavälin korkeat työttömyysluvut ovat erittäin 

huolestuttavia, sillä noin 12,4 miljoonaa henkilöä on ollut työttömänä yli vuoden, ja 

heidän joukostaan yli kuusi miljoonaa henkilöä on ollut työttömänä yli kaksi vuotta; 

katsoo, että pitkäaikaistyöttömyys on uhka yksittäisen ihmisen tulevaisuudelle ja 

heikentää sosiaalisen markkinataloutemme kestävyyttä ja siitä on muodostunut 

rakenteellinen ongelma; 

C. toteaa, että säästötoimet ja työmarkkinauudistukset haittaavat työpaikkojen luomista ja 

laatua; toteaa, että unionin työmarkkinat, jotka tarjoavat työntekijöille ja työnantajille 

perusturvallisuutta, auttavat saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä sekä 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevien tavoitteiden saavuttamista; 

D. toteaa, että vuonna 2012 joka kolmas eurooppalainen työntekijä oli yli- tai alikoulutettu 

työhönsä
1
; ottaa huomioon, että nuoret työntekijät ovat tavallisesti todennäköisemmin 

koulutukseltaan ylipäteviä ja työskentelevät ikääntyneempiä työntekijöitä 

todennäköisemmin työssä, joka ei vastaa heidän taitojaan; 

E. toteaa, että kriisi on vaikuttanut nuoriin suhteettoman rajusti, ja nuorisosta on tullut 

suurimman köyhyysriskin kohteena oleva ryhmä; 

Talouskriisi ja sen jälkimainingit 

1. pitää valitettavana, että Euroopan talouskriisin vaikutuksesta lisääntynyt köyhyys ja 

työttömyys ja kasvava eriarvoisuus vaikuttavat voimakkaasti kansalaisiin; toteaa, että 

monia jäsenvaltioita piinaa korkea työttömyysaste (28 jäsenvaltion EU:ssa 

9,9 prosenttia); on huolissaan siitä, että nuorten työttömyysaste on yleensä vielä 

korkeampi (28 jäsenvaltion EU:ssa 21,4 prosenttia) kuin muun väestön;  

2. korostaa, että unionin työntekijät ovat suurissa vaikeuksissa vuonna 2008 puhjenneen 

talouskriisin, leikkauspolitiikan ja sen vuoksi hidastuneen talouskasvun johdosta; toteaa, 

että väärin valittu politiikka on johtanut julkisten menojen leikkauksiin opetusalalla ja 

sosiaalipalveluissa ja että työttömyysturvaa heikentävät toimet ovat levinneet laajalle; 

                                                 
1 Euroopan komissio (2013): Employment and Social Developments in Europe 2012. 
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3. korostaa, että kriisitoimenpiteet, joilla pyritään leikkaamaan julkisia menoja 

kriisimaissa, ovat jo osoittaneet välittömiä kielteisiä vaikutuksia nuoriin sen 

seurauksena, että leikkaukset ovat kohdistuneet koulutukseen, työpaikkojen luomiseen, 

tukipalveluihin ja sosiaalihuollon palveluihin; pitää valitettavana, että monia nuorisoa 

koskevia politiikkoja on kehitetty siten, että asianosaisia ja heidän edustajiaan ei oteta 

mukaan; 

4. katsoo, että oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja osallistavan yhteiskunnan 

kehittämiseksi ja laadukkaiden oikeuksiin perustuvien työpaikkojen luomiseksi 

tarvitaan kunnianhimoista talous- ja sosiaalipolitiikkaa sekä älykkäitä ja kestäviä 

työmarkkinauudistuksia sekä vahvoja julkisia palveluja ja kohdennettuja investointeja 

sekä pitkän aikavälin kestävää rahoitusta jotta työntekijöille voidaan tarjota 

kohtuullinen toimeentulo ja parantaa yhteiskunnallista osallistamista; painottaa lisäksi, 

että tarvitaan kestäviä, köyhyyteen soveltuvia ja vankkoja sosiaaliturvajärjestelmiä; 

EU:n työmarkkinoiden tilanne 

5. toteaa, että Euroopassa on yhtäältä 24 miljoonaa työtöntä, joista 7,5 miljoonaa nuorta 

sekä työelämän että koulutuksen ulkopuolella, ja toisaalta kaksi miljoonaa avointa 

työpaikkaa; korostaa, että vaikka taitojen tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelmiin 

puututtaisiin, se ei sinällään ratkaisisi Euroopan laajamittaisen työttömyyden 

rakenteellista ongelmaa;  

6. on huolissaan EU:n yhä suhteellisen korkeasta työttömyydestä (maaliskuussa 2015 

28 jäsenvaltion EU:ssa 9,9 prosenttia) ja siitä, että vain muutamien maiden kohdalla on 

todettu huomattavaa kehitystä, ja kiinnittää huomiota jäsenvaltioiden välisiin 

huomattaviin eroihin työttömyysasteissa, jotka ulottuvat Saksan ja Itävallan noin 

5 prosentista Kreikan ja Espanjan 26 ja 23 prosenttiin
1
; painottaa, että kasvavat 

eroavuudet jäsenvaltioiden työmarkkinoilla ja niiden välillä saattavat vaarantaa 

yhteisvastuullisuuden unionissa; 

7. korostaa, että naisten keskimääräinen työllisyysaste on EU:ssa yli 10 prosenttiyksikköä 

pienempi kuin miesten, ja painottaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa esitetty tavoite 

75 prosentin työllisyysasteesta edellyttää naisten työllisyysasteen nostamista 

toimintapolitiikoilla, joilla pyritään helpottamaan erityisesti työn ja kotitehtävien 

yhteensovittamista; 

8. toteaa, että nuorisotyöttömyys vaihtelee huomattavasti EU:ssa ja että 16–25-vuotiaiden 

nuorten työttömyysaste on tietyissä jäsenvaltioissa yli 50 prosenttia; korostaa, että 

korkea nuorisotyöttömyys vaikuttaa koko sukupolveen ja vaarantaa lisäksi sukupolvien 

välisen tasapainon; 

9. korostaa, että nuorilla on usein entistä enemmän vaikeuksia siirtyä koulutuksesta 

työelämään, minkä vuoksi nuoret joutuvat yleensä muita helpommin hyväksikäytetyiksi 

työolojen suhteen sekä heikkolaatuisiin ja epävarmoihin työpaikkoihin; korostaa lisäksi, 

että nykyinen puhe työllistettävyydestä näyttää aiheuttavan sen, että nuoret hyväksyvät 

                                                 
1 Euroopan komissio (2015): EU Employment and social situation, Quarterly Review, maaliskuu 2015. 
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työpaikkoja mihin hintaan tahansa ja millä ehdoilla tahansa eivätkä ole tietoisia 

oikeuksistaan; 

10. korostaa, että vammaisten henkilöiden työllisyysaste poikkeaa edelleen 26 prosenttia 

EU:n keskimääräisestä työllisyysasteesta ja että vammaisten henkilöiden työllisyysaste 

on alle 50 prosenttia; 

11.  painottaa, että hyvä investointi-ilmasto edellyttää ammattitaitoista työvoimaa, 

innovointivalmiuksia, valmiuksia osallistua demokraattisiin prosesseihin aktiivisina 

kansalaisina, lisääntyvää ostovoimaa sekä vakaata sosioekonomista ja poliittista 

ympäristöä; 

12. panee merkille pitkäaikaistyöttömien korkean määrän ja korostaa tarvetta torjua 

pitkäaikaistyöttömyyttä välittömästi, kun otetaan huomioon tällaisen työttömyyden 

sitkeys;  

13. toteaa, että unionin työmarkkinoilla on edessään monia merkittäviä haasteita, muun 

muassa hyvin monenlaisen ammattitaidon kysynnän vaihtelut, globalisaatio, tekniikan 

nopea kehitys ja muutokset sekä ikääntyvä yhteiskunta, jossa sekä 

työmarkkinapolitiikkaa että perustavaa laatua olevia sosiaaliturvajärjestelmiä on 

mukautettava; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tarkastelemaan hoitovastuun vaikutusta 

työntekijöihin toisaalta hoitotyöntekijöiden työolojen, heidän taitojensa kehittämisen ja 

elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien kannalta sekä sen kannalta, että hoitovastuuta 

kantavien työntekijöiden työpaikkaa ja työehtoja on mukautettava; 

14. huomauttaa, että joissain jäsenvaltioissa ja alueilla on paljon työttömiä ja että tällä on 

tuhoisa vaikutus sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;  

15. panee huolestuneena merkille ei-vapaaehtoisen osa-aikatyön ja tilapäisen työn, 

näennäisyrittäjyyden ja epävarmojen työpaikkojen jatkuvuuden EU:ssa; panee merkille, 

että 50 prosenttia vuonna 2014 perustetuista työpaikoista oli tilapäisiä; toteaa, että 

joissakin jäsenvaltioissa enemmistö työssäkäyvistä nuorista on tilapäisissä työsuhteissa; 

korostaa, että työmarkkinoille pääsystä sekä säännöllisten ja laadukkaiden työpaikkojen 

saannista on tullut yhä haastavampaa nuorille, mikä leventää nuorten ja vanhojen välistä 

kuilua entisestään; 

16. toteaa, että komission mukaan työssäkäyvien köyhyys jatkuu ja 50 prosentille kaikista 

työnhakijoista työpaikan saaminen ei enää riitä nostamaan heitä köyhyydestä; tuomitsee 

sen, että jäsenvaltiot turvautuvat enimmäistyöajan määrittämisessä laajalti opt-out-

lausekkeisiin ja että monet työntekijät kärsivät tästä intensiteetin lisääntymisestä;  

17. kiinnittää huomiota työntekijöiden hyväksikäyttöön yhtenä työn laatua heikentävänä 

tekijänä unionissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan työpaikkaan 

liittyviä oikeuksia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja kollektiivisia 

neuvotteluinstituutioita sekä parantamaan vähimmäistyöehtoja ja palkkanormeja;  

EU:n työmarkkinoiden osallistavuuden parantaminen 
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18. katsoo EU:n osallistavien työmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisen edellyttävän 

kunnianhimoisia uudistuksia, joilla lisätään osallisuutta, turvallisuutta, vapaaehtoista 

liikkuvuutta ja työmarkkinoille osallistumista laadukkaissa työsuhteissa; kannustaa 

jäsenvaltioita rakentamaan turvaverkon lieventämään tekniikan muutosten vaikutuksia 

työntekijöihin sekä varmistamaan, että työntekijöillä säilyy asiaankuuluva toimeentulo 

ja heille tarjotaan asiaankuuluvaa koulutusta työuransa aikana ja siirtymäajanjaksojen 

aikana; 

19. painottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen sekä 

täydennyskoulutusmahdollisuuksien ja ammatillisen jatkokoulutuksen merkitystä; 

muistuttaa, että tarvitaan investointeja, jotta ihmisillä on missä tahansa elämänvaiheessa 

mahdollisuus osallistua stimuloiviin oppimiskokemuksiin ja jotta heitä voidaan 

rohkaista elinikäiseen oppimiseen sosiaalisen osallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden ja 

toimeentulon tukemiseksi; korostaa, että tällaisiin toimiin olisi yhdistettävä ihmisiä 

työelämässä ja sen ulkopuolella tukevien eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien 

uudistaminen tavalla, joka kannustaa kouluttautumaan lisää samalla kun edelleen 

tuetaan apua tarvitsevia; 

20. muistuttaa, että työntekijöiden oikeudenmukainen, oikeuksiin perustuva ja 

vapaaehtoinen liikkuvuus on tärkeää samapalkkaisuusperiaatteeseen perustuvien 

osallistavien työmarkkinoiden kannalta, ja muistuttaa tarpeesta vähentää hallinnollisia ja 

kielellisiä esteitä; kannustaa lisäämään tietoisuutta EU:n laajuisesta avoimia työpaikkoja 

koskevasta EURES-portaalista ja kehittämään sitä edelleen sekä vahvistamaan 

työvoimapalvelujen välistä yhteistyötä; painottaa, että jäsenvaltioissa on tunnustettava 

yhä laajemmin kotimaassa tai toisessa valtiossa hankittu virallinen ja epävirallinen 

oppiminen sekä arkioppiminen; 

21. muistuttaa, että Euroopassa on hyödynnettävä naisten suurta taloudellista potentiaalia ja 

että on luotava asianmukaiset edellytykset sille, että naiset voivat edetä urallaan ja 

tavoitella yrityksissä korkeampaa asemaa tai perustaa omia yrityksiä; korostaa tarvetta 

sulkea kuilu naisten koulutustason ja naisten työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 

välillä; muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo, myös sukupuolten välisen palkkaeron 

poistaminen ja naisten työllisyysasteen nostaminen sekä yksityis- ja työelämän 

tasapainoa edistävien toimien vahvistaminen, on tärkeää Eurooppa 2020 -strategian 

työllisyystavoitteiden sekä köyhyyden poistamista ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

22. on tyytyväinen ammatillisen liikkuvuuden ”Eka Eures-työpaikka” -pilottijärjestelmän 

myönteisiin tuloksiin, koska se on onnistunut tosiasiallisesti tavoittamaan nuoria ja 

kehittämään räätälöityjä palveluja sekä työnhakijoille että työnantajille; korostaa ”Eka 

Eures-työpaikka” -järjestelmän ja Eures-verkoston välisiä myönteisiä 

heijastusvaikutuksia; 

23. katsoo, että työmarkkinoiden häiriönsietokykyä voidaan parantaa johdonmukaisella ja 

kattavalla strategialla, jonka avulla kehitetään tehokkaampia ja molempia osapuolia 

hyödyttäviä työn organisoinnin muotoja hyödyntämällä täysimääräisesti työntekijöiden 

osaamista ja parantamalla heidän työpaikkojensa laatua; huomauttaa, että voitaisiin 

kehittää osallistavampia ja enemmän vaikutusmahdollisuuksia tarjoavia työn 
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organisoinnin muotoja, jotta voidaan lisätä työntekijöiden osallistumista innovointiin 

sekä tukea työntekijöiden osallistumisen ja taitojen hyödyntämisen kehittämistä ja 

parantaa tällä tavoin yritysten suorituskykyä; 

Tulevien osaamistarpeiden ennakointi 

24. painottaa, että on investoitava nykynuorten koulutukseen, sillä työmarkkinoiden 

ennustetaan muuttuvan nopeasti; painottaa, että osaamisen edistämispolitiikkaa ei pidä 

suunnata pelkästään työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseen vaan ihmisille on myös 

tarjottava tarvittavat monialaiset taidot aktiivisten ja vastuullisten kansalaisten 

kehittämiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että koulutus ei ole 

pelkästään työmarkkinoita koskeva väline eikä sitä ole tarkoitettu pelkästään tulevien 

työntekijöiden kouluttamiseen, vaan ensisijaisesti on kyse perusoikeudesta, joka on 

sellaisenaan arvokas; 

25. uskoo, että tulevien osaamistarpeiden ennakoimiseksi työmarkkinoiden sidosryhmät, 

työnantaja- ja työntekijäjärjestöt mukaan lukien, voivat olla tarvittaessa mukana 

ammatillisen pätevöitymisen ohjelmien täytäntöönpanossa; 

Jatkuvan ja osallistavan koulutuksen tärkeys  

26. muistuttaa, että oikeus koulutukseen on perusoikeus ja pitää tärkeänä yksilöllistä 

lähestymistapaa urakehitykseen ja elinikäiseen oppimiseen läpi työuran; katsoo, että 

yksilöllisiin tarpeisiin sekä yksilöllisten taitojen arviointiin ja laajentamiseen 

keskittyvän opastuksen ja neuvonnan on oltava koulutusta ja taitoja koskevan toiminnan 

keskiössä jokaisen ihmisen koulutuksen alkuvaiheista lähtien; 

27. katsoo, että koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmat olisi suunniteltava ja pantava 

täytäntöön läheisessä yhteistyössä ensinnäkin asianomaisten henkilöiden sekä 

työmarkkinaosapuolten sekä opiskelijoita ja työttömiä edustavien järjestöjen kanssa, 

jotta työntekijöiden uudet taidot vastaisivat paremmin työmarkkinoiden vaatimuksia; 

28. painottaa ja tähdentää, että komission on vahvistettava nuorisotakuuta koskevien 

kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien ja niiden tehokkaan toteutuksen seurantaa 

paikan päällä; kehottaa komissiota laatimaan jäsenvaltioille selkeät ja yksiselitteiset 

maakohtaiset suositukset nuorisotakuun täytäntöönpanosta ja työllisyyden laadun 

seurannasta; 

29. painottaa ja ymmärtää Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportissaan ”Nuoret 

työttömät Euroopassa: EU:n nuorisotakuulla on esteitä edessä” esittämiä huolia 

erityisesti järjestelmän kokonaisrahoituksen riittämättömyydestä, tehtyjen työtarjousten 

”laadukkuuden” määritelmästä sekä tavasta, jolla komissio seuraa tuloksia ja raportoi 

niistä;  

30. muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää tarjota henkilökohtaista räätälöityä opastusta ja 

neuvoa työnhakijoita, opiskelijoita ja työntekijöitä työnhaussa tai täydennyskoulutuksen 

valinnassa ja varmistaa, että heidän taitonsa ja pätevyytensä tunnustetaan, niitä 
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kunnioitetaan ja ne validoidaan ”osaamispassilla”, josta käyvät ilmi sekä virallisen että 

epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta hankitut taidot ja pätevyys; 

31. painottaa, että oikeus koulutukseen on erityisen tärkeä pitkäaikaistyöttömille; 

huomauttaa, että pitkäaikaistyöttömät hyötyvät eniten oikeuksiin perustuvasta 

lähestymistavasta, joka koskee heidän erityistarpeitaan, standarditoimenpiteiden sijaan; 

painottaa, että pitkäaikaistyöttömien on saatava tietää oikeudestaan koulutukseen, että 

heitä koskevissa toimenpiteissä on otettava huomioon yksilölliset valinnat ja tarpeet 

sekä käyttöönoton vaihtoehdot ja että koulutuksen on oltava kohtuuhintaista ja 

ihmisarvoista sekä koskettava heidän todellisia tarpeitaan; muistuttaa, että näiden 

edellytysten täyttyessä pitkäaikaistyöttömät voivat hyödyntää mahdollisuuksia parantaa 

ammattitaitoaan ja tätä kautta työ- ja elinolojaan; 

32. painottaa nuorisotakuun merkitystä välineenä, jolla autetaan nuoria siirtymään 

vaivattomasti koulutuksesta työelämään ja löytämään laadukas työpaikka 

oppisopimuksen, työharjoittelun ja jatko-opintojen avulla; kehottaa komissiota 

laatimaan kattavan seurantajärjestelmän nuorisotakuun täytäntöön panemiseksi tehtyjen 

tarjousten laatuun keskittyen; 

33. painottaa, että on tärkeää varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet ja koulutukseen 

pääsy erityisesti muita heikommassa asemassa oleville ryhmille sekä tarjota tehokasta 

tukea sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa ja työhön pääsyn helpottamisessa; 

Koulutuksesta työhön siirtymisen vahvistaminen 

34. katsoo, että oppisopimuskoulutus ja vastaavat työntekoon perustuvat koulutusmallit 

ovat osoittautuneet hyväksi välineeksi työhön liittyvän harjoittelun tarjoamiseksi 

yhdistettynä työmarkkinoille siirtymiseen; painottaa tarvetta edistää näitä järjestelmiä 

työnantajien parissa investointeina taitaviin tulevaisuuden työntekijöihin; korostaa, että 

työhön perustuvassa oppimisessa olisi oltava opetuksellinen lähestymistapa eikä sitä 

koskaan saisi pitää halvan työvoiman korvaajana; 

35. toteaa, että nykyiset ammatillisen koulutuksen järjestelmät ovat tulosta tietyistä 

historiallisista ja kulttuurisista voimista ja että niitä ovat muovanneet vallitsevat 

oikeudelliset normit perinteet, pedagogiset periaatteet ja institutionaaliset rakenteet;  

36. painottaa, että kukin kansallinen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on väline 

tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka voivat vaihdella valtiosta toiseen ja joita 

voidaan näin ollen arvostella vain näiden tavoitteiden saavuttamisen osalta; painottaa, 

että ammatillisen koulutuksen järjestelmän vieminen valtiosta toiseen on mahdollista 

vain, jos olosuhteet kyseisissä valtioissa vastaavat toisiaan tai niitä voidaan mukauttaa 

vastaaviksi; 

37. korostaa hyvin huolestuttavia tietoja, joiden mukaan työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien nuorten osuus ylittää useimmissa jäsenvaltioissa kymmenen 

prosenttia; korostaa, että korkea nuorisotyöttömyys ja korkea koulutuksen 

keskeyttämisaste ovat suoraan yhteydessä toisiinsa; painottaa, että ilman nopeita ja 

määrätietoisia toimia sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla kokonainen nuorten 

eurooppalaisten sukupolvi on vaarassa jäädä vaille riittävää koulutusta ja tämän vuoksi 
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työmarkkinoiden ulkopuolelle ja että tällä on dramaattisia vaikutuksia 

yhteiskuntarakenteeseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen sekä 

eurooppalaisen talousmallin kestävyyteen kokonaisuudessaan; 

38. pitää tärkeänä, että tarjolla on pätevien työllistymisneuvojien ja vertaisneuvojien 

antamaa, yksilöllisiin taitoihin ja tarpeisiin keskittyvään arviointiin perustuvaa 

räätälöityä uraohjausta ja -neuvontaa; 

39. huomauttaa, että opiskelusta työelämään siirtymisen onnistumisen kannalta on erittäin 

tärkeää varustaa nuoret keskeisillä monialaisilla taidoilla, jotka auttavat heitä tekemään 

tietoon perustuvia päätöksiä, kehittämään aloitekykyä ja itsetuntemusta; painottaa 

sosiaaliturvajärjestelmien merkitystä, koska ne mahdollistavat laadukkaat siirtymät, 

kuten siirtymisen koulutuksesta työelämään, työstä toiseen sekä työelämän ja työurien 

katkosten välillä; 

40. korostaa teoriaopinnot ja käytännön harjoittelun yhdistävän oppisopimuskoulutuksen 

merkitystä; toistaa tässä yhteydessä, että ammattikoulutuksella on merkittävä rooli 

taitojen ja pätevyyksien jatkuvassa kehittämisessä; korostaa, että opiskelijoiden 

ammatinvalinnanohjausta on käytettävä aktiivisesti välineenä, joka asetetaan 

stereotyyppisten ammatinvalintatapojen edelle ja jolla varmistetaan, että 

ammattikoulutusta ei leimata koulutukseksi, johon opiskelijat joudutaan työntämään 

väkisin; korostaa, että ammattikoulusta valmistuneilla olisi oltava mahdollisuus hakea 

sekä akateemiseen että ammatilliseen korkeakoulutukseen, eikä ammattitutkintoa saisi 

pitää vähempiarvoisena kuin akateemista tutkintoa; painottaa, että laadukkaiden ja 

palkallisten harjoittelupaikkojen tarjoaminen, ammatinvalinnanohjaus sekä käytännön 

taitojen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin on tärkeää; 

41. korostaa, että jäsenvaltioiden ja yksittäisten työnantajien on riittävästi rahoitettava ja 

tuettava laadukasta harjoittelua ja oppisopimuskoulutusta sekä käytännön 

kouluopetusta; palauttaa mieliin, että näiden ohjelmien on täytettävä tietyt laatua, 

sosiaaliturvaa ja palkkaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja että julkisten viranomaisten 

olisi huolehdittava niiden riittävästä rahoituksesta ja valvonnasta; kehottaa jäsenvaltioita 

hyväksymään toimia, joilla varmistetaan, että haavoittuvia ryhmiä rohkaistaan 

osallistumaan näihin järjestelmiin ja tulemaan asianmukaisesti edustetuiksi; 

42. pitää tarpeellisena vahvistaa taitoja koskevaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; 

toteaa, että opiskelijoiden ja nuorisojärjestöjen on oltava mukana, jotta voidaan löytää 

parhaat keinot poistaa osaamisen kohtaanto-ongelma sen eri muodoissa;  

43. katsoo, että nuorisotakuu voisi olla ensiaskel kohti oikeuksiin perustuvaa 

lähestymistapaa nuorten työelämää koskeviin tarpeisiin; muistuttaa työnantajien 

velvoitteesta osallistua prosessiin, jossa nuorille tarjotaan ammatillisen koulutuksen 

ohjelmia ja laadukkaita harjoittelupaikkoja; painottaa, että nuorille tarkoitetun 

ihmisarvoisen työn laadullinen näkökohta ei saa vaarantua ja että keskeisten työelämän 

perusnormien ja muiden työn laatuun liittyvien normien, kuten työajan, 

vähimmäispalkan, sosiaaliturvan sekä työterveyden ja -turvallisuuden, on oltava 

keskeisessä asemassa näissä pyrkimyksissä; 

Työvoiman muuttoliike ja oikeudenmukainen liikkuvuus 
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44. kiinnittää huomiota siihen, että seitsemän miljoonaa Euroopan kansalaista asuu tai 

työskentelee toisessa jäsenvaltioissa kuin siinä, jonka kansalainen on, että 

rajatyöntekijöitä on 1,1 miljoonaa ja toiseen jäsenvaltioon lähetettyjä työntekijöitä 

1,2 miljoonaa; korostaa, että työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen on liityttävä 

sosiaalisten oikeuksien täydellinen siirrettävyys unionin alueella, ja muistuttaa, että 

Erasmus+-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto ja EURES-portaali ovat tässä tärkeässä 

asemassa;  

45. painottaa, että työvoiman muuttoliikettä ja oikeudenmukaista liikkuvuutta on 

tarkasteltava kattavasti kansalaisten ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden sekä 

samapalkkaisuusperiaatteen pohjalta; painottaa tämän osalta, että jäsenvaltioiden on 

pantava asianmukaisesti täytäntöön täytäntöönpanodirektiivi 2014/67/EU ja valvottava 

sen täytäntöönpanoa nykyisten porsaanreikien tukkimiseksi tarkistamalla työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettua direktiiviä 96/71/EY ja 

toteuttamalla toimenpiteitä tätä koskevien petosten torjumiseksi; on huolestunut 

aivovuodon mahdollisesta riskistä tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla; 

46. korostaa, että on tärkeää edistää rajatyöntekijöiden liikkuvuutta tiedottamalla heille 

entistä paremmin rajat ylittävistä EURES-yhteistyökumppanuuksista, joiden tehtävänä 

on kannustaa rajatylittäviä työntekijöitä ja poistaa heidän liikkuvuuttaan koskevat esteet 

antamalla heille tietoa ja neuvontaa työmahdollisuuksista ja elin- ja työoloista 

molemmilla puolilla rajaa; katsoo siksi, että EURES-raja-aluekumppanuus on tärkeä 

työkalu, jolla voidaan seurata entistä paremmin rajatylittävien työpaikkojen syntymistä 

ja pyrkiä luomaan entistä paremmin integroidut eurooppalaiset työmarkkinat;  

47. muistuttaa, että kolmansista maista tapahtuvassa työntekijöiden muuttoliikkeessä on 

kunnioitettava oleskeluoikeutta ja työelämän perusoikeuksia, ja korostaa, että 

työntekijöiden pääsyä Euroopan unioniin haittaavat tarpeettomat hallinnolliset esteet on 

poistettava; on huolestunut unionin maahanmuuttopolitiikkojen kielteisistä 

vaikutuksista kolmansiin maihin, myös sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 

aivovuotoon; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarkastelemaan aivovuotovaikutusta 

kyseisissä kolmansissa maissa jo varhaisesta vaiheesta alkaen; 

48. muistuttaa, että on varmistettava sosiaaliturvaoikeuksien täysimääräinen siirrettävyys 

EU:ssa sekä lisättävä tietoisuutta kyseisten työntekijöiden työelämän perusoikeuksista 

ja sosiaalisista oikeuksista työvoiman EU:n sisäisen liikkuvuuden rohkaisemiseksi ja 

mahdollistamiseksi; 

49. huomauttaa, että kriisistä ja unionin jäsenvaltioiden erilaisista taloudellisista tilanteista 

johtuen nuorten pakotettu liikkuvuus on yhä lisääntyvässä määrin todellisuutta; kehottaa 

jäsenvaltioita varmistamaan, että vapaan liikkuvuuden perusoikeudesta ei seuraa 

vahinkoa; kehottaa tämän vuoksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että nuorilta 

liikkuvilta opiskelijoilta ja työntekijöiltä ei rajoiteta eikä kielletä laadukkaiden julkisten 

palvelujen saatavuutta, työelämän oikeuksia ja sosiaaliturvaa; 

Parhaiden käytäntöjen vaihto ja validointi EU:ssa 

50. korostaa, että jäsenvaltioiden on vaihdettava parhaita käytäntöjä ja vahvistettava ne 

etenkin ammatillisen koulutuksen ja koulutusjärjestelmien, opintosuunnitelmien sekä 
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virallisen että epävirallisen oppimisen tulosten ja elinikäistä oppimista koskevien 

strategioiden osalta ottaen samalla huomioon eri maiden työmarkkinoiden ja 

koulutusjärjestelmien erityispiirteet;  

51. korostaa epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen, vapaaehtoistoiminnan ja elinikäisen 

oppimisen tärkeää roolia taitojen ja pätevyyksien kehittämisessä; kehottaa jäsenvaltioita 

parantamaan pääsyä aikuisoppimiseen ja toisen mahdollisuuden tarjoavaan 

koulutukseen; kehottaa työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä validoimaan ja 

tunnustamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen; 

Pk-yritykset ja mikroyritykset 

52. katsoo, että olisi otettava käyttöön erityisiä tukitoimenpiteitä nuorille yrittäjille näiden 

tiedonsaannin ja rahoituksen helpottamiseksi, nuorille tarkoitetut tiedotus- ja 

tukipalvelut nykyisissä tukea yrityksille tarjoavissa elimissä; 

53. katsoo, että erityisesti nuorisojärjestöjen kehittämä epävirallinen koulutus vaalii 

luovuutta, aloitekykyä ja vastuullisuutta ja voi parantaa nuorten mahdollisuuksia 

työmarkkinoilla; 

54. korostaa uusien yritysten, pk-yritysten, mikroyritysten sekä osuus- ja yhteisötalouden 

toimijoiden tukitoimien suurta merkitystä, kun pyritään helpottamaan yritysten 

perustamista ja toimintaa ja helpottamaan rahoituksen saamista ja työntekijöiden 

kouluttamista;  

Innovointi ja digitalisointi: uudet taidot ja työpaikat 

55. painottaa innovoinnin ja digitalisoinnin merkitystä oikeudenmukaisemman, 

kestävämmän ja osallistavamman yhteiskunnan kannalta ja pitää tässä yhteydessä 

tarpeellisena välittää riittävä tieto-, luovuus- ja taitotaso, jotta voidaan luoda innovoivia, 

luovia ja digitaalisia tuotteita ja palveluita; korostaa, että digitaalinen kuilu on luotava 

umpeen ja on kehitettävä digitaalista osaamista osana elinikäistä oppimista, sekä 

sisällyttää verkkomediat ja uudet teknologiat opetussuunnitelmiin; korostaa, että on 

kehitettävä innovatiivisia oppimistapoja ja laajennettava verkko- ja etäopintojen 

saatavuutta avointen oppimisresurssien avulla, ja toteaa, että nämä edistävät kaikkien 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada koulutusta; 

56. korostaa työllistämismahdollisuuksia, joita koulutukseen, innovointiin, tutkimukseen ja 

kehittämiseen tehtävät investoinnit sekä yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävään 

talouteen siirtyminen tarjoavat; 

Osallistavia työmarkkinoita koskevat toimet 

57. panee huolestuneena merkille nuorisotakuujärjestelmien epäonnistumiset ja 

viivästymisen useimmissa jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota toteuttamaan 

yksityiskohtaiset analyysit aloitteesta ja sen erilaisista toteutusmuodoista sekä 

arvioimaan mahdollisuutta lisätä sen rahoitusta nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; 
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58. vaatii komissiota menemään neuvoston maaliskuussa 2014 harjoittelua koskevista 

laatupuitteista antamaa suositusta pidemmälle ja ehdottamaan uusia laatupuitteita, 

joiden avulla estetään nuorten työntekijöiden syrjintä ja hyväksikäyttö; 

59. korostaa erityistoimien ja työnantajien ja etenkin pk-yritysten ja mikroyritysten 

tukemisen tarvetta työmarkkinoilla syrjittyjen ryhmien työllistymisen edistämiseksi ja 

urakehitysmahdollisuuksien tarjoamiseksi; muistuttaa työnantajien sosiaalisesta 

vastuusta kaikkia työntekijöitään ja koko yhteiskuntaa kohtaan; katsoo, että sosiaalista 

vastuuta olisi vaadittava myös koulutus- ja oppilaitoksilta;  

Toimintaehdotukset ja suositukset 

60. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään innovoivia keinoja kannustaa 

kohdennettuihin ja laadukkaisiin investointeihin EU:ssa entistä oikeudenmukaisemman, 

kestävämmän ja osallistavamman yhteiskunnan kehittämiseksi ja laadukkaiden 

oikeuksiin perustuvien työpaikkojen luomiseksi; 

61. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään verorasituksen työstä muihin verotuslähteisiin, jotka 

eivät ole niin haitallisia työllisyyden ja tuottavuuden kannalta, mutta samalla olisi 

taattava riittävät sosiaaliturvajärjestelmät; 

62. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työmarkkinauudistusten tarkoituksena on 

laadukkaiden työpaikkojen luomisen lisäksi vähentää eriytymistä, lisätä haavoittuvien 

ryhmien osallistamista työmarkkinoille, edistää sukupuolten tasa-arvoa, vähentää 

työssäkäyvien köyhyyttä ja taata riittävä sosiaaliturva kaikille työntekijöille, itsenäiset 

ammatinharjoittajat mukaan luettuina; 

63. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan varhaislapsuuden koulutukseen ja vieraiden kielten 

sekä tieto- ja viestintätekniikoiden varhaiseen opettamiseen perusopetuksessa; 

64. kehottaa jäsenvaltioita siirtymään viimeinkin parhaiden käytäntöjen tarkkailusta 

poliittisiin toimiin, joilla nostetaan työllisyysastetta sekä vähennetään köyhyyttä ja 

eriarvoisuutta, ja toteuttamaan uudistuksia kyseisten käytäntöjen pohjalta; 

65. kehottaa kaupunkeja ja alueita keskittymään laadukkaaseen koulutukseen sekä 

torjumaan koulutuksen keskeyttämistä ja nuorisotyöttömyyttä, koska nuoret tarvitsevat 

pikaisesti uusia mahdollisuuksia ja heitä olisi pyrittävä tukemaan kaikin mahdollisin 

tavoin; 

66. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sosiaalisten ja yhteisvastuullisten 

yritysten perustamista, koska ne kantavat paremmin vastuunsa ympäristöstä, kuluttajista 

ja työntekijöistä, ja tukemaan niitä; 

67. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita esittelemään palkkaepätasa-arvon vähentämiseksi 

vähimmäispalkkoja koskevan EU:n kehyksen, joka perustuu kunkin jäsenvaltion osalta 

määriteltyihin raja-arvoihin, joiden avulla taataan ihmisarvoinen palkka joko 

lainsäädännön tai sopimuksen avulla ja kunnioittamalla kansallisia käytäntöjä; 



 

AM\1071381FI.doc  PE565.785v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

68. kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaisen järjestelmän tiettyihin toimintoihin ja 

ammatteihin liittyvien yhteisten pätevyyksien tunnustamiseksi ja hyväksymiseksi siten, 

että järjestelmässä tunnustetaan myös vapaaehtoistyössä hankittu pätevyys; 

69. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön vuonna 2012 annetun neuvoston 

suosituksen epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista keinona tunnustaa epävirallisen 

oppimisen, erityisesti vapaaehtoistyön ja nuorisotyön kautta hankittu pätevyys ja 

tukemaan elinikäisen oppimisen politiikan täytäntöönpanoa; 

70. kehottaa komissiota varmistamaan riittävän rahoituksen jatkuvan koulutuksen 

laitoksille, jotta elinikäiseen oppimiseen osallistuvien määrää voidaan lisätä; 

71. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan työmarkkinoiden muuttumista koskevia 

ennusteita, joissa tarkastellaan erityisesti globalisaation aiheuttamia haasteita; 

72. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. en 

 

 


