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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen,
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että EU:ssa on edelleen liikaa esteitä, joiden vuoksi eurooppalaiset eivät voi 
hyötyä kaikilta osin sisämarkkinoista, mikä vaikeuttaa samaan yhteisöön kuulumisen 
tunteen kehittymistä;

B. katsoo, että nämä vaikeudet on voitettava kiireesti, jotta eurooppalaiset voivat hyötyä 
kaikilta osin vapaata liikkuvuutta koskevasta oikeudestaan ja Euroopan unionin 
jäsenyydestä seuraavista eduista; 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisämarkkinalainsäädännössä havaittujen 
lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvien puutteiden vuoksi tehostamaan toimiaan 
asiaankuuluvan lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, erityisesti 
sosiaaliturvaa koskevissa asioissa;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään hyödyllisiin viestintästrategioihin ja 
tiedotusmenetelmiin, jotka liittyvät kansalaisten sosiaalisten oikeuksien ja etuuksien 
käyttöön kaikkialla EU:ssa; 

3. panee tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen tarkastella säännöllisesti 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevia kansalaisten näkemyksiä ja huolenaiheita; kehottaa 
komissiota kuitenkin tekemään yksityiskohtaisen selvityksen liikkuvien EU:n kansalaisten 
kohtaamista konkreettisista ongelmista kaikissa jäsenvaltioissa ja esittämään konkreettisia 
ehdotuksia toimista, jotka olisi toteutettava EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla; 

Sosiaaliturva EU:ssa

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään asetusta N:o 883/2004 ja SEUT:n 
153 artiklaa noudattaen selvityksiä, joilla varmistetaan liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan jatkuvuus EU:ssa ja heidän yhdenvertainen kohtelunsa jäsenvaltion omiin 
kansalaisiin nähden, ja ottamaan harkintaan myös Euroopan tason valinnaisen, 
vapaaehtoisen ja siirrettävissä olevan sosiaaliturvajärjestelmän, joka täydentäisi yleistä 
järjestelmää, jotta sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan tiivistää; katsoo, että 
sosiaaliturvajärjestelmien 28. järjestelmää koskevat aikaisemmat pohdinnat olisi 
päivitettävä ja sisällytettävä selvityksiin;

5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet monimutkaisten kansallisten 
hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että kaikki vaadittavat tiedot, 
jotka koskevat työhön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten sosiaaliturvaa, 
työttömyysturvaa, terveydenhoitoa ja verotussääntöjä, ovat työntekijöiden, työnantajien ja 
muiden osapuolten saatavilla rajat ylittävään työskentelyyn liittyvissä tilanteissa; katsoo, 
että näiden tietojen on oltava saatavilla mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa 
ennen liikkuvuutta, sen aikana ja sen jälkeen;
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6. kehottaa komissiota perustamaan EU:n tason keskitetyn koordinointipisteen, jonka 
tavoitteena on kirjata muistiin liikkuvien työntekijöiden, työnantajien ja muiden 
osapuolten huolenaiheet, jotta voidaan pohtia ratkaisuja jäsenvaltioiden välillä ja estää 
liikkuvista työsuhteista, myös työntekijöiden lähettämisestä, aiheutuvia ongelmia;

7. kehottaa jäsenvaltioita kohtelemaan EU:n kansalaisten EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia 
perheenjäseniä vilpittömässä mielessä toimivina asiakkaina kaikissa hallinnollisissa 
menettelyissä, joita heidän on noudatettava;

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan kaikille EU:n liikkuville henkilöille keskitetyn 
asiointipisteen, joka mahdollistaa työhön ja kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn sekä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen saannin yhdestä paikasta 
vastaanottavassa valtiossa, mukaan lukien mahdollisuus toteuttaa ja hoitaa hallinnollisia 
menettelyjä sähköisesti, jotta EU:ssa liikkuvat kansalaiset voisivat käyttää oikeuksiaan 
tehokkaammin;

Terveydenhoito toisessa jäsenvaltiossa

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki kansalaiset ovat kaikilta 
osin tietoisia eurooppalaisen sairaanhoitokortin mukaisista oikeuksistaan ja taloudellisista 
velvoitteistaan käyttäessään palveluja ja saadessaan hoitoa eri jäsenvaltioissa; korostaa, 
että näiden tietojen on oltava helposti saatavilla, myös sähköisessä muodossa, ja 
ymmärrettävissä ja myös vammaisten saavutettavissa;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin 
oikeutetut kansalaiset saavat kortin pyynnöstä ja että sääntöjen rikkominen oikaistaan 
viipymättä; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan tietoa lisävakuutuksista tai muista toimista, 
joita kansalaiset saattavat tarvita ollakseen oikeutettuja saamaan ulkomailla samantasoista 
terveydenhoitoa kuin kotimaassaan;

11. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan ulkomailla saadun hoidon 
korvaamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä ja varmistamaan, että niiden sosiaali- ja 
sairausvakuutusjärjestelmät tarjoavat riittävän suojan liikkuville työntekijöille;

Pätevyyden tunnustaminen

12. pitää myönteisenä sellaisen eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa, jota tuetaan 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI), jonka yhteydessä kortin perusteet 
arvioidaan, ja toteaa, että eurooppalaisen ammattikortin tavoitteena on helpottaa 
hallinnollisia menettelyjä ja vapaaehtoista rajat ylittävää liikkuvuutta EU:ssa; katsoo 
lisäksi, että IMI:n avulla voidaan nopeuttaa yhteistyötä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
valtion välillä, jotta voidaan puuttua EU:n työmarkkinoiden jatkuvaan epätasapainoon;

13. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita parantamaan varhaista kielenoppimista, ottamaan 
käyttöön järjestelmän virallisen ja epävirallisen koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja 
toisessa jäsenvaltiossa hankitun pätevyyden tunnustamiseksi, ja koordinoimaan sitä 
paremmin työmarkkinoiden tarpeiden kanssa, jotta tulevan työvoiman pätevyys olisi 
vertailtavissa, mikä voi olla hyödyksi yhteisille eurooppalaisille työmarkkinoille ja 
parantaa tuottavuutta; korostaa edelleen tarvetta jatkaa pyrkimyksiä kansallisten 
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tutkintojärjestelmien yhdenmukaistamiseksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
avulla;

14. katsoo, että oppilaitosten olisi annettava myöntämiensä todistusten liitteenä selvitys siitä, 
miten kansallisia todistuksia voidaan verrata muiden jäsenvaltioiden, erityisesti 
naapurimaiden, myöntämien todistusten kanssa ja arvioida näihin nähden;

15. korostaa, että ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa direktiivissä 2005/36/EY 
esitetty automaattisen tunnustamisen menetelmä on ollut onnistunut, ja kehottaa 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa sen käyttöä muihin ammatteihin;

16. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan välttämättömiä toimia saadakseen rakenne- ja 
koheesiorahaston tukia ja käyttämään saadut varat ammatilliseen koulutukseen liittyviin 
ohjelmiin, jotta pk-yrityksiä tuettaisiin edelleen;

Nollatoleranssi syrjintää kohtaan

17. kehottaa komissiota soveltamaan nollatoleranssia kaikkiin jäsenvaltioiden noudattamiin 
työelämää koskeviin syrjiviin sääntöihin ja käytäntöihin, jotka ovat EU:n lainsäädännön 
vastaisia, ja käynnistämään viipymättä asianmukaisia menettelyjä, jos EU:n lainsäädäntöä 
ei noudateta; kehottaa lisäksi komissiota olemaan suvaitsematta mitään muita syrjiviä tai 
liioiteltuja käytäntöjä, tarkastuksia tai vaatimuksia, jotka estävät eurooppalaisia 
työntekijöitä ja työnantajia käyttämästä EU:sta johtuvia oikeuksiaan; 

18. muistuttaa, että vapaa liikkuvuus on perusoikeus, jota työntekijöiden on voitava käyttää, 
ilman että työllistymisessä, palkkauksessa ja muissa työehdoissa ilmenee kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää jäsenvaltioiden työntekijöiden välillä; katsoo, että tämän vapauden 
varmistamiseksi työntekijöille olisi annettava tietoa, olisi otettava käyttöön asianmukaisia 
oikeussuojamekanismeja ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi pantava tiukasti täytäntöön 
asiaankuuluvat EU:n säännökset;

19. korostaa tarvetta vahvistaa EURES-järjestelmää ja sen tehokasta kytkemistä kansallisiin 
työnvälitysjärjestelmiin yhtenä keinoista, joilla torjutaan työttömyyttä EU:ssa ja puututaan 
myös pätevien hakijoiden puutteesta johtuvaan työpaikkojen täyttämättä jäämiseen;

20. kehottaa komissiota valvomaan huolella direktiivin 2000/78/EY saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja sen tosiasiallista soveltamista jäsenvaltioissa ja puuttumaan 
asiaan havaittuaan puutteita; kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa asettamaan etusijalle 
uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan 
direktiiviehdotuksen kiireellisen hyväksymisen;

21. suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot parantavat uusiin yrittäjiin sovellettavia nykyisiä 
ehtoja, jotta voidaan käyttää paremmin hyväksi niiden merkittävää potentiaalia uusien 
kestävien työpaikkojen luomisessa; korostaa, että on vähennettävä hallinnollisia esteitä, 
jotka estävät pieniä ja keskisuuria yrityksiä ottamasta vastaan työntekijöitä muista 
jäsenvaltioista; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi tarjoamaan yhdestä palvelupisteestä tietoja 
yrittäjille, jotka ovat halukkaita investoimaan johonkin jäsenvaltioon ja luomaan sinne 
työpaikkoja, samalla kun turvataan Euroopan sosiaalinen malli;
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22. suhtautuu myönteisesti sisämarkkinafoorumin päätelmiin, joissa vaaditaan parannuksia 
työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon ja soveltamiseen;

23. painottaa, että työoloja on parannettava ja lähetettyjen työntekijöiden asianmukainen suoja 
EU:ssa on varmistettava ilman syrjintää; vaatii parantamaan työntekijöiden lähettämistä 
koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Ulkomailla eläkkeelle jääminen

24. kehottaa uudelleen komissiota arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri säännöt ja toistaa 
tarpeen parantaa eläkkeiden, erityisesti työeläkkeiden siirrettävyyttä, kun työntekijä 
vaihtaa työnantajaa ja muuttaa jäsenvaltiosta toiseen;

Sisämarkkinoihin liittyviä muita työllisyyttä ja sosiaalialaa koskevia huolenaiheita

25. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotukset rajat ylittävään terveydenhoitoon 
pääsyn helpottamisesta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan potilaiden 
oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa 9. maaliskuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU nopean ja tehokkaan 
täytäntöönpanon ja ottamaan tässä asianmukaisesti huomioon universaalisuuden, 
laadukkaan hoidon saatavuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuullisuuden 
periaatteet; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäksi jatkamaan etälääketieteen ja 
sähköisten terveyspalvelujen laajaa käyttöä koskevaan tavoitteeseen pyrkimistä vuoteen 
2020 mennessä; tukee niin ikään pilottihankkeita, joilla pyritään varmistamaan suojattu 
verkkoyhteys EU:n kansalaisille heidän potilastietojensa tarkastelua varten ja 
potilasasiakirjojen yhteentoimivuus, jotta taataan potilaiden hoidon jatkuvuus;

26. toteaa, että julkiset hankinnat ovat keskeinen markkinapohjainen väline, joka vaikuttaa 
kestävän työllisyyden ja kestävien työehtojen edistämiseen; vaatii sosiaalisten normien ja 
työehtosopimusten noudattamista sekä lakisääteisen vähimmäispalkan ja -palkkioiden 
maksamista sopimuksen voimassaoloaikana; 

27. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan julkisia hankintoja koskevia 
tarjouspyyntömenettelyjä, jotta varmistetaan kaikille eurooppalaisille yrityksille 
yhdenvertainen osallistumismahdollisuus, ja kannustamaan tarjouksen esittäviä yrityksiä 
toimittamaan tietoja yhteiskuntavastuustaan.
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