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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0391/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että Jean-Claude Junckerin mainittua vuonna 2015 ohimennen 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, joka voi ”antaa suuntaa euroalueen uudelle 

lähentymiselle”1, komissio esitti 8. maaliskuuta 2016 tiedonannon2, jonka tarkoituksena 

oli hahmotella, ”miten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luomisessa on 

edettävä”; toteaa, ettei hankkeella ole kuitenkaan mitään oikeusperustaa; 

B. toteaa, etteivät euroon käyttöönoton yhteydessä esitetyt lupaukset hyvinvoinnista, 

kasvusta ja työllisyydestä ole toteutuneet ja että euroalue on alusta saakka ollut 

maailman heikoimmin kasvava alue, jonka kansalaisia kriisi on koskettanut eniten; 

C. toteaa, että unionin työllisyysasteen kasvunopeus on riittämätön ja että euroalueen 

työttömyysaste oli 10,1 prosenttia vuonna 2016, mikä on kaksi prosenttiyksikköä 

enemmän kuin euroalueen ulkopuolella3; 

D. toteaa, että Euroopan unionin sosiaalinen tilanne on unionin tähän asti harjoittaman 

politiikan seurauksena katastrofaalinen; toteaa, että köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen riski koskee 122:ta miljoonaa kansalaista eli 24,5:tä prosenttia unionin 

väestöstä4 ja että lähes 10 prosenttia kansalaisista kärsii pahasta aineellisesta puutteesta 

tai elää perheissä, joissa työssäkäyvien henkilöiden osuus on hyvin pieni5; 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_gra

ve  
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E. katsoo, että tällaisella menettelyllä unioni haluaa pakottaa ottamaan käyttöön yhteisen 

eurooppalaisen sosiaalisen mallin ja korvata kunkin jäsenvaltion omien tarpeidensa 

mukaan kehittämät sosiaaliset mallit tarkoituksena saada aikaan niin sanottu sosiaalinen 

Eurooppa, mikä todellisuudessa johtaa kuitenkin tuhoisaan yhdenmukaistamiseen; 

F. katsoo, että tämä ehdotus on propagandaa, jolla pyritään tarjoamaan unionia ainoaksi 

ratkaisuksi kansalaisten ongelmiin, vaikka syynä näihin ongelmiin on unionin 

politiikka; 

G. katsoo, että käytännössä seurauksena on, että unioni puuttuu jäsenvaltioiden 

sosiaaliturvaan; 

H. katsoo, että sosiaalisessa pilarissa ei ole ajateltu kansalaisia, vaan sillä pyritään jälleen 

kerran pelastamaan euroa ja euroaluetta koskeva hanke; 

I. toteaa, että talous- ja rahaliitto sekä Euroopan talouden ohjausjakso, jonka avulla 

pyritään lähentämään jäsenvaltioiden talous-, budjetti- ja työllisyysnormeja, ovat jo 

osoittautuneet ilmeisen epäonnistuneiksi; 

J. panee merkille, että nykyisessä menettelyssä on mahdollista tehdä siirtoja sosiaalisista 

määrärahoista muihin kuin sosiaalisiin määrärahoihin ja mahdollisen vakavan 

talouskriisin yhteydessä EKP voi käyttää euroalueella ”helikopterirahaa”, mikä 

aiheuttaa merkittävän riskin jäsenvaltioiden talouden vakaudelle; 

1. on huolissaan unionin kansalaisten tilanteesta etenkin euroalueella, sillä he ovat yhä 

suuremmassa työttömyyden ja köyhyyden vaarassa, mikä on seurausta yhteisvaluutasta 

ja unionin vahingollisesta politiikasta; 

2. katsoo, että jäsenvaltioiden on edelleen oltava ainoita toimijoita sosiaali- ja 

työllisyysalalla ja että kansalaisten ongelmia ei voida ratkaista asettamalla lisää unionin 

tason rajoituksia; toteaa, että jäsenvaltiot, jotka toimivat oman kulttuurinsa ja omien 

ongelmiensa mukaisesti, voivat itse parhaiten vastata kansalaistensa odotuksiin etenkin 

sosiaalisten kysymysten ja talouden alalla; 

3. katsoo, että vaikka unionin säästö- ja muuttoliikepolitiikka onkin koetellut 

jäsenvaltioita, vain jäsenvaltiot voivat toteuttaa menot, joiden avulla kansalaisille 

voidaan taata sosiaalisesti vastuullinen politiikka ja sellaisten julkisten palveluiden 

jatkuvuus, jotka ovat tarpeen kriisin seurauksien käsittelemiseksi sekä kasvun ja 

työllisyyden luomiseksi; 

4. korostaa, että taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden on 

voitava investoida talouksiensa kasvun uudelleenkäynnistämiseen ja niiden on voitava 

tukea pk-yrityksiään sekä työpaikkojen luomista; 

5. pitää valitettavana, että komissio sälyttää jäsenvaltioille vastuun euroalueen ja 

laajemmin koko unionin taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen heikkenemisestä sen 

sijaan, että se tunnustaisi talous- ja rahaliiton, budjettikurin sekä poliittisten valintojensa 

epäonnistumisen; 
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6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 

Or. fr 

 

 


