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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta
(0000/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 5 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 145, 148, 
149, 152, 153, 174 ja 349 artiklan,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta 
lainsäädännöstä1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen IV osaston 
(Yhteisvastuu),

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1, 3, 4, 5, 8, 
10 ja 13,

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 annetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän 
puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan kertomuksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistely”2,

– ottaa huomioon 14. toukokuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen euroalueen 
talouspolitiikasta3,

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Euroopan talous- 
ja rahaliiton syventäminen: Tilannekatsaus neljän vuoden kuluttua viiden 
puheenjohtajan kertomuksesta – Euroopan komission panos eurohuippukokoukseen 
21. kesäkuuta 2019” (COM(2019)0279),

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Talouspolitiikan 
EU-ohjausjakso 2019: maakohtaiset suositukset” (COM(2019)0500),

– ottaa huomioon 27. helmikuuta 2019 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2019)0151) ja 
siitä 4. huhtikuuta 2019 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan4,

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fi.pdf
3 EUVL C 179, 25.5.2018, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0337.
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– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2019: Maailmanlaajuinen epävarmuus vaatii vahvempaa Eurooppaa” 
(COM(2018)0770),

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun luonnoksen komission ja neuvoston 
yhteiseksi työllisyysraportiksi, joka on oheisasiakirja komission tiedonantoon 
vuotuisesta kasvuselvityksestä 2019 (COM(2018)0761),

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2018)0759),

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission asiakirjan ”Kertomus 
varoitusmekanismista – vuosi 2019” (COM(2018)0758),

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarviointi” (COM(2018)0807),

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2017 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2017)0677) ja 
siitä 19. huhtikuuta 2018 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan5,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta (COM(2017)0250),

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Työssäkäyvien 
vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tukemista 
koskeva aloite” (COM(2017)0252),

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan, jossa luodaan tilannekatsaus vuonna 2013 annettuun suositukseen 
”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre” (SWD(2017)0258),

– ottaa huomioon komission strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi (2016–2019) sekä Euroopan tasa-arvosopimuksen (2011–2020) ja siitä 
7. maaliskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät6,

– ottaa huomioon Barcelonan vuoden 2002 tavoitteet, joilla pyritään vuoteen 2010 
mennessä tarjoamaan päivähoitopaikka vähintään 90 prosentille kolmivuotiaista ja sitä 
vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmivuotiaista 
lapsista,

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Nuorisotakuu ja 
nuorisotyöllisyysaloite kolmen vuoden jälkeen” (COM(2016)0646),

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0181.
6 EUVL C 155, 25.5.2011, s. 10.
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vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 
(COM(2016)0604),

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Lisätään 
Euroopan investointeja kasvuun ja työllisyyteen: Euroopan strategisten investointien 
rahaston toinen toimintakausi ja uusi Euroopan ulkoinen investointiohjelma” 
(COM(2016)0581),

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, 
työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” (COM(2016)0381),

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Yhteistyötaloutta 
koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” (COM(2016)0356),

– ottaa huomioon kiertotalouspaketin (direktiivit (EU) 2018/8497, 2018/8508, 2018/8519 
ja 2018/85210),

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopassa 
investoidaan taas – Tilannekatsaus Euroopan investointiohjelmaan ja seuraavat toimet” 
(COM(2016)0359),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 annetun komission tiedonannon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistämisestä 
(COM(2016)0127) ja sen liitteet,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 annetun komission valkoisen kirjan 
”Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten” 
(COM(2012)0055),

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät yhteisötalouden 
edistämisestä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen veturina,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”11,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Koulutus 
digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet 
ja kokemukset”12,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman euroalueen 
talouspolitiikasta13,

7 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93.
8 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 100.
9 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109.
10 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0485.
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0432.
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– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Keinot 
loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen 
laadukkaisiin työpaikkoihin”14,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä15,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa16,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 
osaamisohjelmasta Euroopalle17,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista18,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Köyhyys: 
sukupuolinäkökulma”19,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 vahvistamansa kannan ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta20,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–202021,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2018 julkaistun eläkkeiden riittävyyttä koskevan 
komission raportin ”Pension adequacy report 2018 – Current and future income 
adequacy in old age in the EU”,

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2018 julkaistun ikääntymistä koskevan komission 
raportin ”2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU 
Member States (2016-2070)”,

– ottaa huomioon uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja vuonna 2014 
käynnistetyn Torinon prosessin, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan sopimusjärjestelmää Euroopan neuvostossa ja sen suhteessa Euroopan 
unionin oikeuteen22,

14 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0325.
15 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 89.
16 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 156.
17 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.
18 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
19 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
20 EUVL C 35, 31.1.2018, s. 157.
21 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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– ottaa huomioon syyskuussa 2015 annetut vammaisten henkilöiden oikeuksia 
käsittelevän YK:n komitean loppupäätelmät Euroopan unionin kesäkuussa 2014 
komitealle antamasta ensimmäisestä kertomuksesta,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen huhtikuussa 2017 antaman 
erityiskertomuksen nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat 
tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2019),

A. toteaa, että työmarkkinoiden tilanne EU:ssa paranee jatkuvasti; toteaa, että 
työllisyysaste on kasvanut edelleen ja saavutti 73,5 prosenttia vuoden 2018 viimeisellä 
neljänneksellä, jolloin työssäkäyviä ihmisiä oli 240,7 miljoonaa, mikä oli uusi ennätys; 
toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen eroja työllisyysasteessa; toteaa, että 
työllisyyden kasvuvauhti on hidastunut ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan; 
toteaa, että jos nykyinen suuntaus jatkuu, työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin vuonna 
2020;

B. toteaa, että yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työllisyysaste on kasvanut voimakkaasti;

C. toteaa, että sukupuolten välinen työllisyysero oli 11,6 prosenttiyksikköä vuonna 2018, 
eikä se ole kaventunut merkittävästi viime vuosina;

D. toteaa, että työtuntien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti mutta hitaasti vuodesta 
2013 lähtien, ja pysyvien ja kokoaikaisten työpaikkojen osuus on kasvussa, kun taas 
osa-aikaisen työn osuus laskee;

E. toteaa, että euroalueen työttömyysaste on laskenut kaikissa ikäryhmissä sekä miehillä 
että naisilla, mutta jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria eroja; toteaa, että 
nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin yleistä; toteaa, että pitkäaikaistyöttömyys on 
laskemassa mutta edelleen korkealla tasolla;

F. toteaa, että työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen segmentoituminen on 
edelleen jatkuva ilmiö, joka vaikuttaa erityisesti naisiin, matalan osaamistason 
työntekijöihin, nuoriin ja iäkkäämpiin henkilöihin, vammaisiin henkilöihin, kansallisiin, 
kielellisiin, etnisiin ja seksuaalisiin vähemmistöihin sekä maahanmuuttajataustaisiin 
henkilöihin;

G. toteaa, että, avoimien työpaikkojen osuus kasvaa edelleen; toteaa, että osaamisen 
kohtaamattomuus ja osaamisvaje ovat rakenteellisia ongelmia työmarkkinoilla;

H. toteaa, että sosiaalinen tilanne paranee jatkuvasti, mutta köyhyydestä ja köyhyysriskistä 
ei ole päästy eroon, ja sosiaalisen suojelun järjestelmien kattavuudessa ja palvelujen 
saatavuudessa on edelleen puutteita;
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I. toteaa, että kotitalouksien käytettävissä olevat bruttotulot henkeä kohti euroalueella 
ylittivät vuonna 2017 kriisiä edeltäneen tason, mutta tämä ei koskenut kaikkia 
jäsenvaltioita;

1. toteaa, että vaikka taloudelliset edellytykset EU:ssa ovat tällä hetkellä suotuisat ja 
kokonaistyöllisyysaste nousee tasaisesti, nuorisotyöttömyyden, työmarkkinoiden 
segmentoitumisen ja eriarvoisuuden, työssäkäyvien köyhyyden ja tuottavuuden osalta 
on vielä parantamisen varaa;

2. panee merkille komission maakohtaiset suositukset ja pitää myönteisenä sitä, että niissä 
painotetaan vahvemmin investointeja; toteaa, että lähes kolmasosaa vuoteen 2018 
mennessä annetuista maakohtaisista suosituksista ei ole pantu täytäntöön; pitää 
myönteisenä, että työmarkkinasuhteita ja työsuhdeturvaa sääntelevä lainsäädäntö on 
edistynyt huomattavasti; on huolestunut siitä, että vuoden 2018 maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpano on edistynyt heikommin kuin aiempina vuosina, ja kehottaa 
komissiota tarvittaessa painostamaan jäsenvaltioita panemaan suositukset täytäntöön; 
uskoo, että uudistusten tehokas täytäntöönpano on olennaisen tärkeää EU:n talouksien 
kasvupotentiaalin parantamiseksi;

3. toteaa, että eri valtioiden, alueiden ja väestöryhmien välillä on huomattavia eroja 
työllisyydessä; katsoo, että työllisyysastetta on parannettava ja säällisten työpaikkojen 
syntymistä tuettava, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoite vähintään 
75 prosentin työllisyysasteesta;

4. korostaa, että tarvitaan hyvin suunniteltuja työmarkkinapoliittisia toimia ja uudistuksia, 
joilla luodaan laadukkaita työpaikkoja, edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua, varmistetaan kaikille yhtäläinen pääsy 
työmarkkinoille ja sosiaaliturvan piiriin, edistetään työvoiman liikkuvuutta, saatetaan 
työttömät takaisin työmarkkinoille ja puututaan eriarvoisuuteen ja sukupuolten epätasa-
arvoon;

5. kiinnittää huomiota siihen, että naisten osallistuminen työmarkkinoille kasvaa 
jatkuvasti, mutta sukupuolten välillä on edelleen epätasa-arvoa työllistymisessä ja 
palkkauksessa; katsoo, että vaaditaan vahvempia toimia sukupuolten välisen palkka- ja 
eläke-eron sekä työnteon pidäkkeiden pienentämiseksi, työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen helpottamiseksi ja kohtuuhintaisen lastenhoidon, päivähoidon ja 
pitkäaikaishoidon saatavuuden parantamiseksi;

6. huomauttaa, että työmarkkinoilla on torjuttava ikäsyrjintää esimerkiksi lisäämällä 
tietoisuutta neuvoston direktiivistä 2000/78/EY, jossa säädetään yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, ja varmistamalla elinikäisten 
oppimismahdollisuuksien saatavuus;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla parannetaan vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille poistamalla lainsäädännöllisiä 
esteitä, jotta voidaan luoda kannustimia heidän työllistämisekseen ja varmistaa 
työpaikkojen esteettömyys;

8. korostaa, että opetus- ja koulutusjärjestelmien muuttaminen on välttämätöntä, jotta 
tieto- ja viestintätekniikan ja viestintäkanavien tarjoamat mahdollisuudet voidaan 
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hyödyntää täysimääräisesti ja jotta voidaan kehittää taitoja ja osaamista, joilla vastataan 
tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeisiin; katsoo, että osaamisvajeet ja osaamisen 
kohtaamattomuus voivat olla merkittäviä esteitä investoinneille; korostaa, että 
ammatillisen ja muun koulutuksen laatua, saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista pitää parantaa, jotta mahdollistetaan riittävien 
taitojen hankkiminen; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle digitaalisia taitoja ja 
yrittäjyystaitoja koskevan kattavan koulutuksen ja ottamaan huomioon siirtymisen 
digitaaliseen ja vihreämpään talouteen; uskoo, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
haasteet ja siirtyminen vihreämpään talouteen edellyttävät työntekijöiden tukemista 
sopeutumisessa erityisesti alueilla, joihin nämä muutokset vaikuttavat eniten;

9. kehottaa komissiota tarjoamaan nuorille kannustimia ja teknistä apua oman yrityksen 
perustamisessa ja ehdottamaan toimia, joilla edistetään yrittäjyyttä esimerkiksi 
jäsenvaltioiden opinto-ohjelmissa;

10. korostaa, että unionin sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden olisi oltava 
samanarvoisia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan sosiaalisia oikeuksia 
panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja maakohtaisten 
suositusten sosiaaliasioita koskevat osat;

11. toteaa, että sosiaalinen tilanne paranee jatkuvasti ja köyhyys vähenee, mutta nykyistä 
köyhyysastetta ei silti voi hyväksyä; korostaa, että vaikka köyhyys- ja 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden määrä EU:ssa väheni edelleen vuonna 2017, 
noin 113 miljoonaa ihmistä EU:n alueella, joista 74 miljoonaa euroalueella, oli 
köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa vuonna 2107; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimiin vähentääkseen köyhyyttä, mukaan lukien lasten ja 
työssäkäyvien köyhyyttä, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoite voidaan saavuttaa; 
korostaa, että säällisten työpaikkojen synnyttäminen, sosiaaliturvan saatavuus 
työsuhteesta tai sopimustyypistä riippumatta, palkkojen nousu sekä hyvin resursoidut ja 
laadukkaat julkiset koulutusjärjestelmät voivat vähentää merkittävästi eriarvoisuutta, 
köyhyysriskiä ja sosiaalista syrjäytymistä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


