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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8–00224/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma työoloista ja epävarmoista työsuhteista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että kymmenen viime vuoden aikana epätyypilliset työsuhteet ovat 

vallanneet alaa työmarkkinoilla ja tavanomaisten sopimusten osuus on laskenut 

62 prosentista 59 prosenttiin; 

B. ottaa huomioon, että huhtikuussa 2017 EU:n 28 jäsenvaltiossa 19,121 miljoonaa miestä 

ja naista oli työttömänä ja heistä 15,04 miljoonaa euroalueella;  

C. ottaa huomioon, että huhtikuussa 2017 EU:n 28 jäsenvaltiossa 3,746 miljoonaa nuorta 

(alle 25-vuotiaita) oli työttömänä ja heistä 2,617 miljoonaa euroalueella; 

D. ottaa huomioon, että tällä hetkellä EU:n 28 jäsenvaltiossa 122 miljoonaa ihmistä, eli 

24,4 prosenttia väestöstä, elää köyhyydessä, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 

23,8 prosenttia; ottaa huomioon, että 9,5 prosentilla Euroopan kansalaisista, eli lähes 

yhdellä kymmenestä, ei ole varaa runsaasti proteiinia sisältävään ateriaan edes joka 

toinen päivä; 

E. ottaa huomioon, että 15 viime vuoden aikana epävarmat työsuhteet, kuten 

nollatuntisopimukset, palkaton työ ja vastoin omaa tahtoa tehtävä osa-aikatyö, ovat 

yleistyneet;  

F. ottaa huomioon, että nämä uudenlaiset epävarmat työsuhteet lisäävät köyhyyden ja 

eriarvoisuuden vaaraa varsinkin nuorten keskuudessa ja niillä on pitkän aikavälin 

vaikutuksia eläkeoikeuksiin ja sosiaaliturvaan; 

G. katsoo, että julkisten investointien tukeminen ja kysyntä ovat erittäin tärkeitä 

reaalitalouden elvyttämiseksi ja korkealuokkaisten julkisten palveluiden ja 

sosiaalipalveluiden varmistamiseksi erityisesti koulutuksen, eläkkeiden ja 

terveydenhuollon aloilla; 
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H. katsoo, että monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionin rakenteelliset, taloudelliset ja 

kaupalliset toimintapolitiikat sekä uusliberaalin joustavuusperiaatteen edistäminen ovat 

aiheuttaneet kotimaisen kysynnän romahtamisen, työttömyysasteen nousun sekä 

sosiaalisten ja taloudellisten erojen räjähdysmaisen kasvun, mikä on heikentänyt 

työntekijöiden oikeuksia ja suojelua;  

I. katsoo, että vuodesta 2008 lähtien EU:n säästötoimenpiteet ovat olleet yksi suurimmista 

epätasa-arvon syistä, sillä on määrätty regressiivisiä veroja, jotka on maksettu työllä 

pikemminkin kuin voitoilla, sosiaalietuuksia ja palkkoja on leikattu ja työoloja 

heikennetty, minkä vuoksi kriisin paino on siirtynyt yhteiskuntamme heikompien osien 

kannettavaksi; 

J. katsoo, että Kreikka on erinomainen esimerkki siitä, kuinka EU:n talouspolitiikka 

pahentaa huomattavasti asioita sen sijaan, että parantaisi niitä, sillä BKT, joka oli 

354,461 dollaria vuonna 2008, laski 194,851 dollariin vuonna 2015, kun EU:n tuki 

aloitettiin vuonna 2010; 

K. toteaa, että yhtenäisvaluutta, joka estää tavanomaiset kilpailukyvyn mukautukset eri 

maiden välillä ja jättää jäsenvaltiot vaille talouspolitiikan keskeisiä välineitä, joilla ne 

voisivat korjata epäsymmetrisiä häiriöitä, on tärkein tekijä, joka on vastuussa epätasa-

arvon ja epävarmuuden lisääntymisestä EU:ssa sekä makrotalouksien epätasapainon ja 

ydinmaiden ja syrjäisten maiden erojen voimistumisesta; 

L. ottaa huomioon, että on ilmennyt uusi epävarmuuden muoto eli ”työssä käyvät köyhät”, 

jotka eivät tule kunnolla toimeen, vaikka heillä on työpaikka; 

1. korostaa, että komissio ja sen propagandastrategiat, kuten Eurooppa 2020, ovat täysin 

epäonnistuneet työttömyyskriisin ratkaisemisessa; 

2. korostaa, että unionin kansalaisia vaivaavan työttömyys- ja rahoituskriisin lisäksi EU 

jatkaa kaiken logiikan vastaisesti avointen ovien politiikkansa puolustamista ja lietsoo 

aloitteita, joiden ainoana tarkoituksena on tuoda unionin työmarkkinoille miljoonia 

työntekijöitä, joita sitten riistetään; 

3. katsoo, että komissio ja sen (rakenteelliset) toimintapolitiikat ovat suurin syy 

keskivertokansalaisten käytettävissä olevien nettotulojen vähenemiseen EU:ssa ja että 

siten levitetään köyhyyttä ja tuhotaan kansalliset eläkejärjestelmät; 

4. kehottaa kunnioittamaan kaikilta osin kansallista taloudellista suvereniteettia sekä 

lakkauttamaan sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta, joka on julkisten investointien suurin este; pitää erittäin 

tärkeänä, että jäsenvaltiot toteuttavat lainanotolla rahoitettavia julkisia investointeja, 

jotka kohdistetaan niiden omien kansallisten tarpeiden mukaisesti, ja tukevat tiettyjä 

talouden sektoreita kunnollisten työpaikkojen luomiseksi; muistuttaa, että vain 

jäsenvaltiot voivat kiihdyttää kysyntää omilla kotimaisilla toimillaan ja siten auttaa 

nuoria löytämään korkealuokkaisia työpaikkoja 

5. tuomitsee yhteisvaluutan koko euroalueella aiheuttaman epäsymmetrisen ja vääristävän 

vaikutuksen ja vaatii ottamaan välittömästi käyttöön opt-out-menettelyn niille 
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jäsenvaltioille, jotka haluavat irrottautua talous- ja rahaliitosta;  

6. huomauttaa, että komission omat maakohtaiset suositukset, joilla kehotetaan 

säästötoimiin, ovat syynä eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen; 

7. on tietoinen, että tietyntasoinen joustavuus voi olla myönteinen asia, jos sekä työnantaja 

että työntekijä sitä toivovat ja siitä neuvotellaan asianmukaisesti molempien osapuolten 

kanssa;  

8. kehottaa komissiota lopettamaan epätasapainoiset EU:n laajuiset toimintapolitiikkansa 

ja sallimaan, että jäsenvaltiot toteuttavat kansallisia toimenpiteitä, jotta ne voivat tarjota 

kansalaisilleen ratkaisuja, jotka soveltuvat heidän erityisongelmiinsa ja 

huolenaiheisiinsa; 

9. muistuttaa, että nuoret ovat erittäin tärkeitä tulevaisuutemme kannalta ja että he ovat 

tällä hetkellä EU:n politiikkojen uhreja; muistuttaa siksi pitävänsä erittäin tärkeänä sitä, 

että jäsenvaltiot saavat panna täytäntöön tarpeellisia toimintapolitiikkoja, joilla luodaan 

työpaikkoja nuorille; 

10. muistuttaa, että ainoastaan jäsenvaltiot voivat päättää, mitä toimenpiteitä tarvitaan 

”työssäkäyvät köyhät” -ilmiön välttämiseksi ja että niiden on annettava päättää mitä 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön tämän suuntauksen torjumiseksi kansallisella 

tasolla; 

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 

Or. en 

 

 


