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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Kreikassa (toukokuussa 2010 ja maaliskuussa 2012), Irlannissa 
(joulukuussa 2010), Portugalissa (toukokuussa 2011 ja Kyproksessa (kesäkuussa 2013) 
toteutetuilla talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteillä on ollut suoria ja välillisiä 
vaikutuksia työllisyystasoon ja haitallisia vaikutuksia sosiaaliseen tilanteeseen; ottaa 
huomioon, että vaikka komissio on virallisesti allekirjoittanut kaikki ohjelmat, ne on 
suunniteltu ja niiden ehdot on määritetty yhdessä IMF:n, euroryhmän, Euroopan 
keskuspankin (EKP) ja komission kesken;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
9 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset”;

C. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 151 artiklan mukaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
toimien on, ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet sellaisina kuin ne ovat 
vuonna 1961 allekirjoitetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja vuoden 1989 
työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa, tähdättävä 
muun muassa työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun parantamiseen; ottaa 
huomioon, että SEUT-sopimuksen 152 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unioni tunnustaa 
Euroopan tason työmarkkinaosapuolten aseman ja edistää sitä ottaen huomioon 
kansallisten järjestelmien monimuotoisuuden. Se helpottaa työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua niiden itsenäisyyttä kunnioittaen”;

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa 
todetaan seuraavaa: ”Unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään 
7 päivänä joulukuuta 2000 hyväksytyssä (…) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla 
on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla”; ottaa huomioon, että kyseisen 
artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen ja että perusoikeudet ovat 
yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta;

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määrätään muun muassa 
neuvotteluoikeudesta ja oikeudesta työtaistelutoimiin (28 artikla), suojasta perusteettoman 
irtisanomisen yhteydessä (30 artikla), oikeudenmukaisista ja kohtuullisista työoloista ja 
työehdoista (31 artikla), oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin 
tunnustamisesta ja kunnioittamisesta sekä ”yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseksi” ihmisarvoisen elämän turvaamisesta jokaiselle, jolla ei ole riittävästi varoja 
(34 artikla), oikeudesta saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa (35 artikla) ja 
mahdollisuuden käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja kunnioittamisesta 
(36 artikla);
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F. ottaa huomioon, että komission 3. maaliskuuta 2010 esittämän ja Eurooppa-neuvoston 
17. kesäkuuta 2010 hyväksymän Eurooppa 2020 -strategian vuoteen 2020 mennessä 
toteutettavaan viiteen yleistavoitteeseen sisältyy muun muassa 75 prosentin työllisten 
osuus 20–64-vuotiaista miehistä ja naisista, koulunkäynnin keskeyttävien osuuden 
pienentäminen alle 10 prosenttiin ja se, että vähintään 40 prosenttia nuoremmasta 
sukupolvesta suorittaa korkea-asteen tutkinnon ja että köyhyyttä vähennetään 
vähentämällä köyhyysuhan alla elävien määrää siten, että heitä on 20 miljoonaa 
vähemmän;

G. ottaa huomioon, että 21. marraskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 
piti myönteisenä komission 2. lokakuuta 2013 antamaa tiedonantoa ”Talous- ja rahaliitolle 
vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” ja ehdotusta tärkeimpien työllisyys- ja sosiaalisten 
indikaattorien tulostaulusta, jolla täydennettäisiin makrotalouden epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja jota käytettäisiin komission yhteisen työllisyysraportin laatimisessa, mutta 
piti valitettavana, että indikaattorit eivät ole riittäviä siihen, että jäsenvaltioiden 
työllisyystilanteet ja sosiaaliset tilanteet ja näiden keskinäiset riippuvaisuussuhteet 
katettaisiin täydellisesti; ottaa huomioon, että parlamentin päätöslauselmassa painotettiin 
tarvetta varmistaa, että seurannalla tähdätään jäsenvaltioiden välisten sosiaalisten erojen 
vähentämiseen;

H. ottaa huomioon, että saatavilla olevat tiedot osoittavat, että neljässä valtiossa edistyminen 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa hidastuu nopeasti (ks. liite 1);

1. panee merkille, että EU:n toimielimet (EKP, komissio ja euroryhmä) ovat yhteisvastuussa 
talouden sopeuttamisohjelmien ehdoista ja näin myös niiden sosiaalisista vaikutuksista;

2. pitää valitettavana, että parlamentti on täysin syrjäytetty kaikista hankkeen vaiheista: 
valmisteluvaiheesta, valtuuksien määrittämisestä sekä ohjelmien ja niihin liittyvien 
toimenpiteiden tulosten seurannasta;

3. pitää valitettavana, että ohjelmat on suunniteltu arvioimatta lainkaan niiden seurauksia 
vaikutustenarviointien avulla tai koordinoimatta toimia työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, sosiaalisen suojelun komitean, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) tai työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa; pitää valitettavana myös sitä, että merkittävistä sosiaalisista 
vaikutuksista huolimatta perussopimuksella perustettuja neuvoa-antavia elimiä, erityisesti 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) ja alueiden komiteaa (AK) ei ole kuultu;

Työllisyys

4. panee merkille, että sopeuttamispolitiikka ja rakenneuudistukset ovat näissä neljässä 
valtiossa johtaneet dramaattisiin työttömyysasteisiin, ennätyksellisen suuriin työpaikkojen 
menetyksiin ja heikkeneviin työoloihin; painottaa, että vaikutukset aktiivisuusasteeseen, 
erityisesti sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien kestävyyden kannalta, ovat sitäkin 
vakavampia, koska kuilu Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja todellisuuden välillä 
kasvaa nopeasti yhä laajemmaksi;

5. panee huolestuneena merkille, että korkeimmasta työttömyysasteesta kärsivät nuoret ja 
että tilanne on varsin tuhoisa Kreikassa, jossa työttömyysaste on yli 50 prosenttia, ja 
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Portugalissa ja Irlannissa, joissa se ylittää 30 prosenttia; pitää valitettavana, että nekin, 
jotka löytävät työpaikan, joutuvat usein työskentelemään epävarmoissa oloissa tai osa-
aikaisesti, minkä vuoksi itsenäisen elämän eläminen on vaikeaa;

6. panee merkille, että kaikkein haavoittuvimmat ryhmät – pitkäaikaistyöttömät, naiset, 
siirtotyöläiset ja vammaiset – ovat kärsineet eniten ja että työttömyysaste on näissä 
ryhmissä kansallista keskitasoa korkeampi;

7. varoittaa, että jos tilanteeseen ei puututa, nämä valtavat eroavuudet erityisesti nuoremman 
sukupolven osalta saavat aikaan rakenteellisen vaurion työmarkkinoilla näissä neljässä 
valtiossa, rajoittavat niiden elpymisvalmiuksia, aiheuttavat valtavia pakkomuuttoja 
merkittävine aivovuotovaikutuksineen sekä lisäävät entisestään eroavuuksia toisaalta työtä 
tarjoavien jäsenvaltioiden ja toisaalta halpaa työvoimaa tarjoavien jäsenvaltioiden välillä;

8. palauttaa mieleen, että Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan nimenomaan, että luku, jota 
on seurattava, on työllisyysaste, josta käyvät ilmi käytettävissä olevat inhimilliset ja 
taloudelliset resurssit taloudellisen ja sosiaalisen mallimme kestävyyden varmistamiseksi; 
pitää valitettavana, että työttömyysasteen nousun hidastuminen on sekoitettu menetettyjen 
työpaikkojen palautumiseen; palauttaa mieleen, että viimeisten neljän vuoden aikana 
neljässä valtiossa on menetetty kaksi miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 15:tä prosenttia 
nykyisistä työpaikoista; 

Köyhyys

9. on huolestunut siitä, että ohjelmien taloudellisen avun ehtoihin sisältyy suosituksia 
erityisistä leikkauksista köyhyyden torjunnan kannalta merkittävillä aloilla, kuten 
eläkkeissä, peruspalveluissa, terveydenhuollossa ja lääkevalmisteissa, jotka koskevat 
kaikkein haavoittuvimpien perusturvaa; painottaa, että toimenpiteiden suurin vaikutus 
kohdistuu lapsiköyhyyden torjuntaan;

10. panee merkille, että komission esittämät luvut ja erilaiset tutkimukset osoittavat tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntyneen vuodesta 2008 vuoteen 2012 neljässä valtiossa, 
sosiaaliturva- ja työttömyysturvaetuuksien leikkauksien olevan seurausta 
säästötoimenpiteistä ja palkkaleikkausten rakenneuudistuksista, ja että nämä lisäävät 
köyhyyttä; panee lisäksi merkille, että komission kertomuksessa todettiin suhteellisen 
paljon työssäkäyvien köyhyyttä, koska minimipalkkoja on leikattu tai ne on jäädytetty 
säästötoimenpiteiden seurauksena; 

11. pitää valitettavana, että köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrä on 
kasvanut neljässä valtiossa; korostaa, että luvut osoittavat köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden määrän kasvaneen pelkästään viimeisten kolmen 
vuoden aikana 26 prosenttia Portugalissa ja 15 prosenttia Irlannissa; panee lisäksi 
merkille, että näihin tilastoihin piiloutuu vieläkin karumpi todellisuus, koska 
asukaskohtaisen BKT:n laskiessa myös köyhyyskynnys laskee, jolloin katsomme hiljattain 
köyhiksi katsomiemme henkilöiden päässeen köyhyydestä;

12. on tyytyväinen siihen, että komissio näissä tutkimuksissa tunnustaa, että ainoastaan 
nykysuuntausten jyrkkä käännös mahdollistaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisen; 
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13. pitää tuomittavana sitä, että ainakin Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta ohjelmiin 
sisältyy useita yksityiskohtaisia määräyksiä terveydenhuoltouudistuksista ja 
menoleikkauksista, vaikka tällainen puuttuminen on SEUT-sopimuksen 168 artiklan 
7 kohdan vastaista;

14. palauttaa mieleen, että Euroopan neuvosto on jo tuominnut Kreikan eläkejärjestelmän 
leikkaukset ja katsonut niiden olevan vuoden 1961 Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
12 artiklan ja sen pöytäkirjan 4 artiklan vastaisia, todeten, ettei se, että kansallisen 
lainsäädännön kiistanalaisella säännöksellä pyritään täyttämään muita oikeudellisia 
velvoitteita, poista sitä, että on sovellettava peruskirjaa1; katsoo, että ajatusta 
eläkejärjestelmän säilyttämisestä tasolla, joka antaa eläkeläisille mahdollisuuden 
ihmisarvoiseen elämään, on sovellettava yleisesti näissä neljässä valtiossa ja se olisi 
pitänyt ottaa huomioon; 

15. painottaa lisäksi, että Kansainvälinen työjärjestö (ILO) esitti voimakasta kritiikkiä 
eläkejärjestelmän radikaaleista uudistuksista, kun sen asiantuntijakomitea arvioi 
yleissopimuksen N:o 102 soveltamista Kreikan uudistuksissa, ja että sama kriittinen 
huomautus sisällytettiin sen 29. vuosikertomukseen vuonna 2011; muistuttaa, että 
yleissopimusta N:o 102 on sovellettava yleisesti kaikissa neljässä valtiossa ja että se olisi 
pitänyt ottaa huomioon;

Koulunkäynnin keskeyttäminen

16. on tyytyväinen siihen, että koulunkäynnin keskeyttäminen vähenee näissä neljässä 
valtiossa; toteaa kuitenkin, että tämä selittyy osittain sillä, että nuorten on vaikea löytää 
työtä; 

17. on tyytyväinen siihen, että osallistuminen korkea-asteen koulutukseen on kasvanut 
kaikissa neljässä valtiossa; toteaa kuitenkin, että tämä selittyy osittain sillä, että nuorten on 
parannettava tulevia mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

18. pitää valitettavana, että neljälle valtiolle määrätyissä ohjelmissa annetaan mahdollisuus 
välttää työehtosopimuksia ja tarkastella alakohtaisia palkkasopimuksia, mikä vaikuttaa 
suoraan kansallisten perustuslakien mukaisten yhteisneuvottelumenettelyjen rakenteeseen 
ja arvoihin; toteaa, että ILO:n asiantuntijakomitea pyysi tämän vuoksi 
työmarkkinavuoropuhelun uudelleen käynnistämistä Kreikassa, ja Portugalissa 
perustuslakituomioistuin on kumonnut tiettyjä lainsäädäntötoimenpiteitä; painottaa, että 
valitettava tilanne on seurausta siitä, että rakenneuudistukset rajattiin koskemaan 
ainoastaan työmarkkinasuhteiden sääntelystä luopumista ja palkkaleikkauksia hintaan 
mihin hyvänsä, mikä on selkeästi vastoin EU:n yleisiä tavoitteita ja Eurooppa 2020 
-strategian politiikkaa;

                                               
1 Euroopan sosiaalisen peruskirjan komitea, Decision of Merits, 7. joulukuuta 2012, valitus N:o 78/2012, s. 10.
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Suositukset

19. kehottaa komissiota toteuttamaan yksityiskohtaisen tutkimuksen sopeuttamisohjelmien 
sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista näissä neljässä valtiossa, jotta saadaan 
täsmällinen käsitys niin lyhytaikaisista kuin pitkän ajanjakson sosiaaliturvajärjestelmiin 
kohdistuvista haitoista ottaen erityisesti huomioon köyhyyden torjunnan, asianmukaisen 
työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun säilyttämisen sekä työsuhteiden 
joustavuuden ja turvallisuuden tasapainotarpeen; kehottaa komissiota hyödyntämään 
tutkimusta toteuttaessaan neuvoa-antavia elimiään sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ja sosiaalisen suojelun komiteaa; ehdottaa, että Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaa pyydettäisiin laatimaan erityinen raportti;

20. kehottaa komissiota pyytämään ILO:ta ja Euroopan neuvostoa laatimaan raportteja 
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja kannustimista, jotta varmistettaisiin Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan, sen pöytäkirjan ja ILO:n keskeisten yleissopimusten 
täysimääräinen noudattaminen, koska troikan vaatimat julkisen talouden sopeutustoimet ja 
rakenneuudistukset ovat vaikuttaneet näistä seuraaviin velvoitteisiin;

21. kehottaa EU:ta tarjoamaan arvioinnin jälkeen tukea, tarvittaessa myös taloudellista tukea 
sosiaaliturvanormien palauttamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun käynnistämiseen uudelleen sosiaalisen elvytyssuunnitelman kautta; 
kehottaa komissiota, EKP:ta ja euroryhmää lakkauttamaan asteittain käyttöön otetut 
poikkeukselliset toimenpiteet;

22. kehottaa noudattamaan edellä mainittuja perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 
asetettuja oikeudellisia velvoitteita, koska niiden noudattamatta jättäminen on EU:n 
primaarilainsäädännön rikkomista;

23. kehottaa EU:ta olemaan vastaisuudessa soveltamatta tällaisia institutionaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja ja ottamaan käyttöön mekanismin, jonka avulla EU:n toimielimet 
voivat saavuttaa perussopimuksissa esitetyt sosiaaliset tavoitteet, erityisesti suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisten ja kollektiivisten oikeuksien osalta;

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa kiinnittämään sosiaalisiin epätasapainotiloihin yhtä 
paljon huomiota kuin makrotaloudellisiin epätasapainotiloihin ja saattamaan tätä varten 
työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) 
ensisijaisine tavoitteineen tasa-arvoiseksi ECOFIN-neuvoston ja euroryhmän kanssa;
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LIITE 1

Kreikka Portugali Irlanti Kypros EU 27Eurooppa 2020 
-strategian sosiaaliset 
indikaattorit

2007 2009 2012 20131 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 20132

Työllisyysaste (20–64-
vuotiaat) prosentteina 
väestöstä

65,7 65,8 55,3 53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,3 76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,2 43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,3 67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7
80,4 78,8 65,3 63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,4 86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        Naiset
                        Miehet

                        Nuoret3 24 22,9 13,1 11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,8 37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa 
olevat (tuhatta 
henkilöä)

3064 3007 3795 - 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(arvio
)

-

Koulunkäynnin 
keskeyttäneet, 
prosentteina väestöstä

14,6 14,5 11,4 - 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Osallistuminen 
korkea-asteen 
koulutukseen 
(prosentteina 30–34-
vuotiaista)

26,2 26,5 30,9 - 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 Tiedot vuoden 2013 toiselta neljännekseltä
2 Tiedot vuoden 2013 toiselta neljännekseltä
3 Ikäryhmä 15–24-vuotiaat
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Kreikka Portugali Irlanti Kypros EU 27Muut indikaattorit
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013

Työttömyysaste 
prosentteina väestöstä

8,3 9,5 24,3 27,3 8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,6 3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


