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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0016/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. toteaa, että vaikka euroalueen työllisyysaste on kasvussa (73,5 prosenttia vuoden 2018 
viimeisellä neljänneksellä), jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria eroja; toteaa, että 
nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen kohtuuttoman korkealla 
tasolla;

B. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategia on epäonnistunut, sillä sen tavoitetta ei ole vielä 
läheskään saavutettu;

C. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa lisäinvestoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
voidaan elvyttää reaalitaloutta ja varmistaa, että kyseiset jäsenvaltiot voivat tuottaa 
kansalaisilleen laadukkaita julkisia palveluita ja sosiaalipalveluita erityisesti 
koulutuksen, eläkkeiden ja terveydenhuollon alalla;

1. korostaa, että komissio ja sen propagandastrategiat, kuten Eurooppa 2020, ovat täysin 
epäonnistuneet työttömyyskriisin ratkaisemisessa;

2. toteaa, että eri jäsenvaltioiden ja jopa jäsenvaltioiden eri alueiden työmarkkinoissa on 
monenlaisia eroja, esimerkiksi erilaisten kehysten käytössä, ja että nämä kehykset ovat 
kehittyneet ajan kuluessa tietyllä tavalla sekä alueellisella että kansallisella tasolla ja 
tiiviissä yhteydessä paikallisten sosiaalisen suojelun järjestelmien käytäntöihin; 
huomauttaa lisäksi, että kansallisten työmarkkinoiden erilaiset kehykset määräävät sen, 
mitä toimenpiteitä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla tarvitaan eri 
väestöryhmien työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyysasteen pienentämiseksi;

3. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevat 
aloitteet; muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi päätettävä yksin omista kansallisista 
toimistaan, joilla nuoria autetaan löytämään laadukkaita työpaikkoja; korostaa, että 
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jäsenvaltioilla on oltava oikeus asettaa työvoimapolitiikassaan omat kansalaisensa 
kolmansien maiden kansalaisten edelle;

4. vaatii, että komissio lakkaa antamasta epätasapainoisia koko EU:ta koskevia poliittisia 
linjauksia, jotta jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön kansallisia toimia ja siten tarjota 
kansalaistensa erityisongelmiin ja -huolenaiheisiin mukautettuja ratkaisuja;

5. korostaa, että yhteiset haasteet ja tavoitteet eivät saa johtaa yhteiseen eurooppalaiseen 
työllisyyspolitiikkaan; katsoo, että työmarkkina- ja työllisyyspolitiikan pitäisi kuulua 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, ja torjuu siksi komission antamat 
maakohtaiset suositukset;

6. panee merkille, että nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin korkealla tasolla useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että EU:n rahoitusvälineet tällä alalla eivät ole tehokkaita ja 
niillä on saatu aikaan vain vähäisiä tuloksia; katsoo, että tietyissä valtioissa ja tietyillä 
alueilla vallitsevaan valtavaan nuorisotyöttömyyteen on useita syitä, joista yksi on 
unionin talous- ja rahaliitto, ja siihen voidaan puuttua vain kansallisella politiikalla, jolla 
luodaan oikeanlaisia kannustimia;

7. toteaa, että Euroopan väestö ikääntyy; huomauttaa, että yli 50-vuotiaiden työntekijöiden 
työllisyysastetta on nostettava sekä luomalla kannustimia eri alojen yrityksille että 
varmistamalla elinikäisten oppimismahdollisuuksien saatavuus;

8. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla parannetaan vammaisten henkilöiden 
osallistumista ja sopeutumista työmarkkinoille;

9. toteaa, että digitalisaatioon liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä; korostaa, että 
teknologinen muutos on lisännyt sellaisten työntekijöiden kysyntää, joilla on asiaan 
liittyvää osaamista; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan edellytyksiä kattavan 
digitaalisia taitoja koskevan koulutuksen järjestämiselle ja samalla myös suojelemaan 
käsiteollisuutta ja mikroyrityksiä; toteaa, että yksi euroalueen pienten ja keskisuurten 
yritysten suurimmista haasteista on ammattitaitoisen työvoiman puute; toteaa, että 
vaikka osassa maista ammattitaitoisten työntekijöiden puute kertoo työvoiman 
vähyydestä, joissakin maissa taustalla on käytettävissä olevan työvoiman ja yritysten 
todellisten tarpeiden välinen rakenteellinen epätasapaino; kehottaa jäsenvaltioita 
muuttamaan opetus- ja koulutusjärjestelmiään, jotta voidaan kehittää osaamista ja 
taitoja, joilla vastataan työmarkkinoiden tarpeisiin;

10. painottaa, että sosiaalipolitiikan ja sosiaalisen suojelun on jatkossakin kuuluttava 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan; torjuu kaikki pyrkimykset yhdenmukaistaa 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalisen suojelun järjestelmiä eri aloilla; hylkää 
ehdotuksen eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä, sillä se olisi uusi askel 
kohti rahansiirtounionia; katsoo, että tällainen järjestelmä ei ratkaisisi kansallisten eikä 
alueellisten työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia, jotka ovat luonteeltaan pysyviä ja 
seurausta vääränlaisen politiikan harjoittamisesta;

11. toteaa, että vaikka köyhyys on vähenemässä, se on edelleen liian korkealla tasolla; 
korostaa, että kunnollisten työpaikkojen luominen on paras tapa torjua köyhyyttä; 
painottaa, että lapsiköyhyyteen on monia eri syitä ja että siihen liittyvät kysymykset, 
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kuten terveydenhuolto, koulutus, päivähoito, ravitsemus ja asuminen, kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan ja vastuulle; kehottaa jäsenvaltioita keskittymään 
ensisijaisesti lapsiköyhyyden torjuntaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työntekijät saavat työstään palkan, joka riittää 
kunnolliseen elintasoon heidän asuinmaassaan; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioilla on valta tehdä mahdolliset päätökset vähimmäispalkkojen asettamisesta;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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