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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 
2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon vuotuisesta 
kestävän kasvun strategiasta 2020 (COM(2019)0650),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun ehdotuksen komission ja neuvoston 
yhteiseksi työllisyysraportiksi, joka on oheisasiakirja komission tiedonantoon 
vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta 2020 (COM(2019)0653),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2019)0652),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission asiakirjan ”Kertomus 
varoitusmekanismista – vuosi 2020” (COM(2019)0651),

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 
alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarviointi” (COM(2019)0900),

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/1181 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista1,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta2,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”3, 

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin esittämät poliittiset 
suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (2019–2024) otsikolla 
”Kunnianhimoisempi unioni: Ohjelma Euroopalle”,

– ottaa huomioon maailman johtajien syyskuussa 2015 hyväksymät YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet, jotka neuvosto vahvisti ja joiden täytäntöönpanoon se ilmoitti 
sitoutuvansa,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston, parlamentin ja komission marraskuussa 2017 
vahvistaman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

1 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
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– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista4,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 annetun komission kertomuksen ”Labour Market 
and Wage Developments – Annual Review 2019”,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät hyvinvointitaloudesta5,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä6,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2018 annetun OECD:n selvityksen ”A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility”,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa7,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden 
torjunta8,

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

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Koulutus 
digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet 
ja kokemukset”9,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 
osaamisohjelmasta Euroopalle10,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Köyhyys: 
sukupuolinäkökulma”11,

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon sukupuolten välisestä digitaalisesta kuilusta12,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa13,

4 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
5 EUVL C 400, 26.11.2019, s. 9.
6 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 89.
7 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 156.
8 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 171.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0485.
10 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.
11 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
12 EUVL C 440, 6.12.2018, s. 37.
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0464.
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– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen sosiaalisen 
suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta14,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta15,

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

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät aiheesta 
”Oikeudenmukaisuus ja terveys kaikissa politiikoissa: solidaarinen terveydenhuolto”,

– ottaa huomioon OECD:n ja Euroopan komission aloitteen aiheesta ”Terveydentila 
EU:ssa -sykli”,

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman keinoista 
loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen 
laadukkaisiin työpaikkoihin16,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–202017,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Kasvua ja 
yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan 
sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020” (COM(2013)0083) sekä sen 
liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat ”Investing in Health” 
(SWD(2013)0043) ja ”Long-term care in ageing societies – Challenges and policy 
options” (SWD(2013)0041),

– ottaa huomioon 4. syyskuuta 2013 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Report on Health inequalities in the European Union” (SWD(2013)0328),

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Tehokkaat, 
helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät” 
(COM(2014)0215),

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät talouskriisistä ja 
terveydenhuollosta18,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, 

14 EUVL C 387, 15.11.2019, s. 1.
15 EUVL C 35, 31.1.2018, s. 157.
16 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0325.
17 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 117.
18 EUVL C 217, 10.7.2014, s. 2.
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– ottaa huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean 3. syyskuuta 2015 
antamat loppupäätelmät Euroopan unionin 5. kesäkuuta 2014 komitealle antamasta 
ensimmäisestä kertomuksesta vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
tilanteesta19,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” 
(COM(2020)0014),

– ottaa huomioon kiertotalouspaketin (direktiivit (EU) 2018/84920, 2018/85021, 
2018/85122 ja 2018/85223),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta24,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käydyt keskustelut 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2020 painopisteistä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan 
tarkistuksina,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0025/2020),

A. ottaa huomioon, että 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuoden 2019 toisella 
neljänneksellä EU:ssa 73,9 prosenttia ja euroalueella 72,7 prosenttia; ottaa huomioon, 
että vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä EU:ssa oli työllisiä 241,9 miljoonaa, mikä 
on kaikkien aikojen korkein taso; ottaa huomioon, että sosiaalinen Eurooppa edellyttää 
laajaa työmarkkinoille osallistumista; ottaa huomioon, että työllisyysaste saattaa nousta 
lähelle Eurooppa 2020 -strategian tavoitetta mutta ei todennäköisesti saavuta sitä; ottaa 
huomioon, että kokonaistyöaika on saavuttanut vuoden 2008 tason; ottaa huomioon, että 
haavoittuvien ryhmien, kuten vammaisten (50,6 prosenttia vuonna 2017), 
asunnottomien ja romanien (43 prosenttia), työllisyysaste on selvästi alhaisempi;

19 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0484.
20 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93.
21 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 100.
22 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109.
23 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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B. ottaa huomioon, että ikääntyneiden työntekijöiden (55–64-vuotiaat) työllisyysaste nousi 
58,7 prosenttiin vuonna 2018; toteaa, että ikääntyneet työntekijät ovat edelleen 
työllisyyden kasvun tärkein veturi; katsoo, että asianmukaisten hoitopalvelujen, kuten 
lasten- ja vanhustenhoitopalvelujen puute estää ikääntyneiden työntekijöiden, erityisesti 
naisten, pysymisen työmarkkinoilla;

C. ottaa huomioon, että työllisyystason nousuun on liittynyt epätyypillisten ja 
epävirallisten työllisyysmuotojen lisääntyminen, mukaan lukien nollatuntisopimukset; 
ottaa huomioon, että epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät eivät yleensä pysty 
käyttämään oikeuksiaan, heillä on vähäinen tai olematon työsuhdeturva ja sosiaaliturva, 
he kohtaavat suurempia terveys- ja turvallisuusriskejä eivätkä heidän tulonsa riitä 
takaamaan kunnollista elintasoa; ottaa huomioon, että osa-aikatyöntekijöiden osuus on 
edelleen vuoden 2008 tasoa suurempi; ottaa huomioon, että vastentahtoisesti osa-
aikaisten työntekijöiden osuus on edelleen merkittävä; ottaa huomioon, että tilapäisten 
työntekijöiden osuus on yhä suuri;

D. ottaa huomioon, että nuorten työllisyystaso on noussut mutta on edelleen kriisiä 
edeltävällä tasolla; ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyysaste vaihtelee merkittävästi 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä;

E. ottaa huomioon, että työttömyystaso laski vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 
6,3 prosenttiin EU:ssa ja 7,5 prosenttiin euroalueella; ottaa huomioon, että se on 
edelleen korkea joissakin jäsenvaltioissa ja joillakin alueilla; ottaa huomioon, että 
pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkea puolessa jäsenvaltioista;

F. toteaa, että työvoimapula ja aivoviennin laajuus ovat saavuttaneet joissakin 
jäsenvaltioissa kriittisen tason ja muodostavat esteen talouskasvun jatkumiselle; toteaa, 
että tulevaisuuden työelämä edellyttää räätälöityjä ratkaisuja, jotka sopivat yhteen eri 
markkinoiden ja perinteiden kanssa mutta joilla parannetaan samanaikaisesti liikkuvien 
työntekijöiden suojelua;

G. ottaa huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä osa Euroopan 
sosiaalista mallia ja on avainasemassa työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjen 
ratkaisujen löytämisessä; ottaa huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja 
teollisuuden kilpailukyvyn ja tehokkuuden välillä on selvä positiivinen korrelaatio; ottaa 
huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edellyttää, että 
työmarkkinaosapuolet ovat vahvoja ja hyvin edustettuja; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on heikentynyt ja työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuus on kaventunut kaikkialla Euroopassa ja että jäsenvaltioiden välillä on valtavia 
eroja; ottaa huomioon, että vuonna 2016 jonkin muotoisen palkkaa koskevan 
työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus vaihteli jäsenvaltioissa 
98 prosentista 7,1 prosenttiin; katsoo, että jos kansalaisvuoropuhelu on riittämätöntä, 
kansalaisten ja instituutioiden välinen ero syvenee;

H. ottaa huomioon, että tuloerot ovat edelleen korkeat; ottaa huomioon, että palkkakehitys 
on pysähtymässä monissa jäsenvaltioissa; toteaa, että matalapalkkaisten työntekijöiden 
määrä on kasvanut talouskriisin vuoksi; katsoo, että vero- ja työvoimakustannuskilpailu 
on haitallista sisämarkkinoille ja jäsenvaltioiden väliselle yhteenkuuluvuudelle; katsoo, 
että matalapalkkaisten työntekijöiden korkea verotus lisää eriarvoisuutta; panee 
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merkille, että sukupolvien välinen sosiaalinen liikkuvuus on useimmissa jäsenvaltioissa 
vähäistä; ottaa huomioon, että OECD:n arvion mukaan jopa parhaiten suoriutuvissa 
maissa saattaa kestää kahdesta kolmeen sukupolvea, ennen kuin pienituloisiin perheisiin 
syntyneet lähestyvät yhteiskuntiensa keskimääräistä tulotasoa;

I. toteaa, että useampi kuin joka viides EU:ssa asuva henkilö on köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa; toteaa, että Eurooppa 2020 -strategian yleistavoite eli 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrän 
vähentäminen 20 miljoonalla on edelleen saavuttamatta; ottaa huomioon, että 
9,5 prosenttia kaikista työntekijöistä eli vuonna 2018 kotitalouksissa, jotka olivat 
köyhyyden vaarassa; toteaa, että lasten köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaara 
on yhä suuri ja että heidän kohdallaan AROPE-aste oli vuonna 2018 keskimäärin 
24,3 prosenttia useiden jäsenvaltioiden rekisteröidessä hälyttävän korkeita, yli 
30 prosentin suuruisia lukuja; toteaa, että työssäkäyvien köyhyysriski on edelleen suuri; 
toteaa, että kuusi prosenttia EU:n väestöstä elää vakavassa aineellisessa puutteessa;

J. ottaa huomioon, että vuonna 2017 joka kymmenes EU:n alueella asuva henkilö eli ala-
arvoisissa asuinoloissa ja käytti asumiseen vähintään 40 prosenttia kotitaloutensa 
tuloista; toteaa, että joka kymmenennen EU:n asukkaan asumiskustannukset ovat 
kohtuuttomat ja että tämä koskee erityisesti pienituloisia kotitalouksia ja kaupungeissa 
asuvia; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen torjunta saattaa myös vaikuttaa 
asumiskustannuksiin; toteaa, että kohtuuhintaisten asuinolojen puute on vakava ja 
kasvava ongelma, jonka seurauksena entistä useammat ihmiset kärsivät asumisen 
epävarmuudesta ja asunnottomuudesta,

K. ottaa huomioon, että asunnottomuus lisääntyi viime vuosikymmenellä useimmissa 
jäsenvaltioissa ja että köyhien kotitalouksien kasvavat asumiskustannukset ovat entistä 
useammin kohtuuttomat; toteaa, että asuminen ja asunnottomien tukeminen ovat 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritettyjä painopisteitä; ottaa huomioon, 
että asunnottomuus on olennainen terveysongelma ja että asunnottomien eliniänodote 
on huomattavasti alhaisempi kuin valtaväestön;

L. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttäminen ja heikot oppimistulokset ovat 
työllisyyden ja talouskasvun esteitä ja että ne ovat tiiviisti sidoksissa köyhyyteen, 
sosiaaliseen syrjäytymiseen ja eriytymiseen, ja toteaa, että romanien osuus, 
70 prosenttia, on merkittävästi korkeampi kuin muiden oppilasryhmien; ottaa 
huomioon, että koulutusjärjestelmillä olisi tuettava riittävästi sosiaalista liikkuvuutta; 
ottaa huomioon, että aikuiskoulutukseen osallistuvien määrä oli EU:ssa 11,1 prosenttia 
vuonna 2018, mikä on selvästi vähemmän kuin vuodeksi 2020 asetettu 15 prosentin 
tavoite;

M. ottaa huomioon, että tekniikan ja innovoinnin avulla voidaan tarjota uusia 
mahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen; toteaa, että digitaalisella 
aikakaudella digitaaliset taidot ovat olennaisia ja että silti yli 40 prosentilla EU:n 
aikuisista ei ole digitaalisia perustaitoja; ottaa huomioon, että digitalisoinnin myötä voi 
olla mahdollista vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta mutta sen yhteydessä on 
toteutettava toimia, joilla torjutaan ja vähennetään digitaalista syrjäytymistä ja 
epävarmoja työn muotoja;
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N. toteaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten), joiden osuus on yli 90 prosenttia 
kaikista EU:n yrityksistä, olevan merkittäviä kestävälle kehitykselle, osallistavalle 
kasvulle ja työpaikkojen luomiselle; katsoo, että komission olisi tuettava yritysten 
kehittymistä ja keskityttävä erityisesti pk-yritysten kehittämiseen;

O. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon periaate on yksi EU:n perusarvoista ja että 
se on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 3 artiklan 
3 kohdassa; ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 
19 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklassa todetaan selvästi, 
että EU on sitoutunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kaikissa 
politiikoissaan ja toimissaan;

P. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen, naisten 
työllistymismahdollisuuksien parantaminen, samapalkkaisuusperiaatteen 
varmistaminen, työ- ja yksityiselämän sekä hoitovelvollisuuksien yhteensovittamisen 
helpottaminen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen ovat 
keskeisen tärkeitä EU:n talouskasvun, tuottavuuden, julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyden sekä yhteiskunnallisen vakauden kannalta;

Q. toteaa, että naiset ovat aliedustettuja hyvin palkatuilla aloilla ja päättävissä asemissa ja 
että sitkeät sukupuolten väliset erot EU:ssa, kuten 11,5 prosentin työllisyysero, 
16 prosentin palkkaero ja 35,7 prosentin eläke-ero, voivat asettaa naiset haavoittuviin tai 
epävarmoihin tilanteisiin; ottaa huomioon, että palkka- ja eläke-erot ovat suuremmat 
maahanmuuttajanaisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten kohdalla; toteaa, 
että sukupuolten palkka- ja eläke-erojen umpeen kurominen edellyttää kunnianhimoisia 
toimia;

R. toteaa, että nämä erot ovat seuraus muun muassa hoitovastuiden epäsuhteisesta 
jakautumisesta ja lastenhoito- ja vanhustenhoitopalvelujen heikosta saatavuudesta sekä 
näistä johtuvista poissaolojaksoista työmarkkinoilta; toteaa, että ainoastaan kolme 
kymmenestä alle kolmevuotiaasta lapsesta on päivähoidossa; toteaa, että 
hoitopalvelujen laatu ja saatavuus vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden sisällä ja niiden 
välillä;

S. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määrätään naisten ja 
miesten yhdenvertaisesta kohtelusta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista, 
samapalkkaisuusperiaatteen noudattamisesta sekä laadukkaiden kohtuuhintaisten 
hoitopalvelujen saatavuudesta; katsoo, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden noudattamista olisi seurattava talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä;

T. ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuja luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-aineet) alojen koulutuksessa ja ammateissa; 
katsoo, että naisten aiempaa laajempi osallistuminen STEM-aineiden koulutukseen on 
olennaista STEM-ammateissa esiintyvän sukupuolieron pienentämiseksi;

U. toteaa, että SEUT:n 168 artiklan mukaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu 
varmistetaan kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa; ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 
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periaatteeseen kuuluvat terveellinen, turvallinen ja asianmukainen työympäristö sekä 
terveydenhuolto;

V. ottaa huomioon, että yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman päätavoitteista on 
suojella kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja 
vaikutuksilta; toteaa, että myös yleinen sairausvakuutusturva on perustavan tärkeässä 
asemassa, jotta saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet;

W. ottaa huomioon, että terveys on sijoitus inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen ja että se on keskeinen henkilön hyvinvointia määrittävä 
tekijä; ottaa huomioon, että EU:ssa esiintyy edelleen huomattavaa terveyteen liittyvää 
eriarvoisuutta, jolla on vahva yhteys tuloihin ja varallisuuteen liittyvään eriarvoisuuteen, 
köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen ja joka vaikuttaa henkilöiden 
elinajanodotteeseen ja mahdollisuuksiin osallistua täysimääräisesti yhteiskunnalliseen 
toimintaan;

X. ottaa huomioon, että vuonna 2019 kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia 
maakohtaisia suosituksia annettiin 16 jäsenvaltiolle;

Y. ottaa huomioon, että väestöllisen vanhushuoltosuhteen odotetaan kasvavan 
merkittävästi EU:ssa tulevien vuosikymmenien aikana; katsoo, että osallistavaan 
kasvuun liittyvät haasteet ikääntyvissä ja monimuotoistuvissa yhteiskunnissa 
edellyttävät kattavaa lähestymistapaa, joka perustuu toimintapoliittisten ratkaisujen 
yhdistelmään eläkkeiden, sosiaaliturvan, pitkäaikaishoidon, 
terveydenhuoltojärjestelmien, sosiaalisen osallisuuden sekä työ- ja yksityiselämän 
tasapainon aloilla;

Z. ottaa huomioon, että 80 miljoonalla EU:ssa asuvalla henkilöllä on jokin vamma; toteaa, 
että heille tarkoitettujen esteettömyystoimenpiteiden täytäntöönpano on edelleen 
riittämätöntä; ottaa huomioon, että vammaisten työllisyysaste oli 50,6 prosenttia 
vuonna 2017, kun kokonaistyöllisyysaste oli 74,8 prosenttia; toteaa, että vammaiset 
kohtaavat todennäköisemmin työssäkäyvien köyhyyteen liittyvän ongelman;

AA. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka, joka on EU:n tärkein sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista kehitystä tukeva investointipolitiikka, on osoittanut tehokkuutensa 
eriarvoisuuden ja alueellisten erojen vähentämisessä erityisesti köyhimpien alueiden 
osalta;

AB. ottaa huomioon, että sosiaalisen suojelun järjestelmät ja työmarkkinapolitiikka ovat 
juurtuneet syvälle kansallisiin perinteisiin ja että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, 
jotka olisi säilytettävä pyrittäessä saavuttamaan yhteisiä sosiaalisia tavoitteita 
eurooppalaisen ohjausjakson avulla; ottaa huomioon, että kysymykset, joilla ei ole 
ylikansallista ulottuvuutta, käsitellään kansallisella tasolla perussopimusten ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

AC. ottaa huomioon, että vihreä siirtymä ja talouden digitalisoiminen edellyttävät 
merkittävää talouden monipuolistamista sekä liiketoimintamallien ja kansallisen 
päätöksenteon muuttamista; toteaa, että tämä luo uusia mahdollisuuksia mutta myös 
merkittäviä sosioekonomisia haasteita monilla alueilla ja teollisuudenaloilla; toteaa, että 
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tarvitaan yhteinen EU:n strategia, jolla tuetaan asianosaisia työntekijöitä ja yrityksiä, 
jotta ketään ei jätetä jälkeen;

AD. ottaa huomioon, että tuottavuuden kasvu on EU:ssa edelleen huomattavasti globaalien 
kilpailijoiden tasoa hitaampaa; ottaa huomioon, että tuottavuuden parantaminen on 
ratkaisevan tärkeää hyvinvoinnin lisäämiseksi; katsoo, että tuottavuutta mahdollisesti 
lisääviin uudistuksiin, kuten tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden vähentäminen, 
olisi suhtauduttava myönteisesti, koska niillä edistetään oikeudenmukaisten 
työpaikkojen luomista, kestävää kasvua ja sosiaalista suojelua;

AE. katsoo, että terve julkinen talous on olennaisen tärkeä tekijä; ottaa huomioon, että 
finanssikriisin pahiten koettelemien maiden oli myös leikattava eniten julkisia menoja, 
joilla olisi voitu edistää kasvua; katsoo, että sosiaalimenojen leikkaukset vaikuttavat 
haitallisesti haavoittuviin ihmisiin ja haittaavat työllisyyttä, kulutusta ja kestävää ja 
osallistavaa talouskasvua, erityisesti rajoittamalla keskeisten palvelujen 
(terveydenhuolto, asuminen, koulutus) saatavuutta;

AF. katsoo, että oikeudenmukainen palkka, vakaat työehtosopimusneuvottelujärjestelmät, 
työpaikkademokratia, palkkojen avoimuus, ennakoitavissa olevat työajat, riittävä 
sosiaalinen suojelu ja veroedut voivat vähentää työssäkäyvien köyhyyttä, lieventää 
eriarvoisuutta ja synnyttää kysyntää;

1. pitää myönteisenä vuotuista kestävän kasvun strategiaa 2020 ja komission pyrkimystä 
täydentää eurooppalaisen ohjausjakson nykyistä lähestymistapaa sisällyttämällä siihen 
kestävän kehityksen tavoitteet sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet; 
korostaa, että EU:n uudella kasvustrategialla on edistettävä laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luomista ja kilpailukyvyn, innovoinnin ja tuottavuuden vahvistamista sekä 
maksimoitava terveydelle, elämänlaadulle ja selviytymiskyvylle koituvat hyödyt 
samalla kun siirrytään kohti kiertotaloutta ja hiilineutraalia taloutta; toteaa jälleen, että 
kestävyys, sosiaalinen osallisuus ja ihmisten hyvinvointi on asetettava EU:n 
talouspolitiikan keskiöön ja on varmistettava, että sosiaalisilla, ympäristöön liittyvillä ja 
taloudellisilla tavoitteilla on yhtäläinen painoarvo;

2. kehottaa komissiota määrittämään kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät unionin 
erityistavoitteet ja pääindikaattorit, jotta voidaan ottaa huomioon EU:ssa vallitsevat 
realiteetit ja siihen kohdistavat haasteet työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla, mitata 
poliittisten päätösten tehokkuutta sekä varmistaa rahoituksen parempi kohdentaminen ja 
Eurooppa 2020 -strategian asianmukainen ja johdonmukainen seuranta;

3. on tyytyväinen siihen, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisällytettiin 
vuotuiseen kestävän kasvun strategiaan 2020; kehottaa varmistamaan, että 
oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset oikeudet ovat uudessa talousmallissa yhtä tärkeässä 
asemassa kuin ympäristövastuu ja makrotalouden vakaus; korostaa sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulun keskeistä roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon nykyiset indikaattorit ja vahvistamaan tulostaulua 
sisällyttämällä siihen uusia indikaattoreita ja selkeitä tavoitteita, jotka kuvastavat 
kaikkia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kahtakymmentä periaatetta, joita ovat 
esimerkiksi osallistava mahdollisuus koulutukseen, terveys, ravitsemus, työllisyys, 
asuminen, sosiaalisten oikeuksien ylläpitäminen ja sen varmistaminen, että näitä 
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indikaattoreita analysoidaan eritellysti (esimerkiksi lapset, nuoret, ikääntyneet ihmiset, 
sukupuoli, maahanmuuttajat ja vammaiset); kehottaa komissiota turvaamaan 
kansallisten sosiaalijärjestelmien ja työmarkkinamallien monimuotoisuuden ja 
esittämään sosiaalisen toimintasuunnitelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanon jatkamiseksi 
hyväksymällä kohdennettuja toimia asianmukaisella tasolla;

4. kehottaa asianomaisia sosiaali-, terveys- ja ympäristöministereitä osallistumaan 
laajemmin talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvään prosessiin 
neuvostossa; pitää valitettavana, että monia maakohtaisia suosituksia ei ole pantu 
täytäntöön lainkaan tai niitä ei ole pantu täytäntöön täysimääräisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kaikki maakohtaiset suositukset, myös ne, jotka 
koskevat työllisyyttä ja sosiaalisia näkökohtia;

Työttömyys

5. on huolissaan siitä, että työttömyys-, nuorisotyöttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyysaste 
ovat edelleen korkealla tasolla joissakin jäsenvaltioissa ja että alueiden välillä on suuria 
eroja; painottaa tämän vuoksi tarvetta toteuttaa yksilöllisesti räätälöityjä toimenpiteitä, 
joilla otetaan työttömät mukaan työmarkkinoille, erityisesti yhteisötalouden yritysten ja 
vihreän talouden yritysten palvelukseen, ja torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan asianmukaisesti tehokkaisiin ja 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin sekä hyödyntämään täysimääräisesti EU:n 
nykyisiä rahoitusvälineitä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemiseksi; 
toteaa, että huomioon olisi otettava myös työmarkkinoiden rakenneuudistukset, jotta 
voidaan pitää kiinni yhteiskuntaa ja kansalaisia varten tehtävistä investoinneista ja 
suojella jäsenvaltioiden ja koko EU:n tulevaisuutta ja vakautta; korostaa tässä 
yhteydessä rahoitukseltaan tehostetun Euroopan sosiaalirahasto plussan ja vahvan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston merkitystä;

Yhtäläiset mahdollisuudet

6. on huolissaan sukupolvien välisen sosiaalisen liikkuvuuden vähäisyydestä ja tuloerojen 
kasvusta kriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna; katsoo, että suuri eriarvoisuus 
vähentää talouden tuottoa ja mahdollisuuksia kestävään kasvuun; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimia eriarvoisuuteen puuttumiseksi ja syrjinnän 
torjumiseksi, myös edistämällä riittävää palkkaa, työehtosopimusneuvottelujen laajaa 
kattavuutta, yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja 
korkealaatuisten palvelujen yleistä saatavuutta; korostaa, että kansalliset vero- ja 
etuusjärjestelmät on suunniteltava siten, että niillä ei ainoastaan varmisteta talouden 
kestävyyttä vaan myös vähennetään eriarvoisuutta, edistetään oikeudenmukaisuutta ja 
avoimuutta ja tarjotaan kannustimia työmarkkinoille osallistumiseen;

Vähimmäispalkka ja keskitetty sopiminen

7. on tyytyväinen komission toteuttamaan työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
vähimmäispalkkoja koskevasta EU:n kehyksestä; kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimia, joilla on tarkoitus lisätä sosiaalista lähentymistä kuulemisen tulosten perusteella; 
kehottaa asettamaan työehtosopimuksia tai kansallista lainsäädäntöä hyödyntäen ja 
kansallisia käytäntöjä noudattaen riittävän vähimmäispalkan tasolle, joka ylittää 
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köyhyysrajan, ja ottamaan tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon kansallisten 
työmarkkinaosapuolten itsemääräämisoikeuden sekä toimivat 
työehtosopimusneuvottelumallit; kehottaa noudattamaan unionissa koordinoitua 
lähestymistapaa, jotta vältetään epäterve työvoimakustannuskilpailu ja lisätään kaikkien 
sosiaalista lähentymistä ylöspäin;

8. katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa palkat polkevat paikoillaan, mikä vaikuttaa 
kielteisesti EU:n talouteen ja sisämarkkinoihin; painottaa, että kokoaikapalkkojen avulla 
olisi voitava taata asianmukainen elintaso;

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

9. korostaa, että toimiva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on keskeinen väline 
työolojen ja -suhteiden kehittämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämistä, turvaamaan työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu, oikeus käydä työehtosopimusneuvotteluja sekä niiden alakohtainen 
kattavuus ja vahvistamaan niitä sekä ottamaan huomioon työmarkkinaosapuolten 
näkemykset poliittisessa päätöksenteossa, myös eurooppalaisen ohjausjakson osalta; 
korostaa lisäksi kansalaisyhteiskunnan kanssa kansallisella tasolla käytävän 
rakenteellisen ja järjestelmällisen vuoropuhelun merkitystä, jotta se koettaisiin 
enemmän omaksi asiaksi;

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen

10. muistuttaa olevansa huolissaan monia ihmisiä koskevasta köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen uhasta; on erityisen huolissaan korkeasta lasten ja työssäkäyvien 
köyhyydestä; kehottaa komissiota esittämään kattavan, kokonaisvaltaiseen aktiiviseen 
osallistumiseen perustuvan köyhyydenvastaisen EU-strategian ja luomaan 
eurooppalaisen lapsitakuun, johon osoitetaan riittävä rahoitus ja hyvin suunnitellut 
tukipalvelut sen edistämiseksi, että lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä 
maksuttomaan laadukkaaseen terveydenhuoltoon, maksuttomaan laadukkaaseen 
koulutukseen ja maksuttomaan laadukkaaseen päivähoitoon sekä nauttia kunnollisista 
asuinoloista ja riittävästä ravitsemuksesta;

11. painottaa, että on tärkeää lisätä uudessa Euroopan sosiaalirahasto plussassa 
vähävaraisimmille tarkoitettua rahoitusta eurooppalaisen yhteisvastuun keskeisenä 
osatekijänä ja keinona auttaa torjumaan pahimpia köyhyyden muotoja, kuten ruoan 
puutetta ja lasten köyhyyttä; korostaa, että eurooppalaista lapsitakuuta ei pitäisi 
rahoittaa nykyisten rahoitusvälineiden kustannuksella;

12. kehottaa luomaan uuden EU-kehyksen romanien osallistamista koskevia kansallisia 
strategioita varten ja liittämään niihin konkreettisia tavoitteita;

13. panee merkille, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä jonkinlainen 
vähimmäistulojärjestelmä sosiaalisen suojelun vähimmäistason ja turvaverkon 
tarjoamiseksi sitä tarvitseville; korostaa, että vähimmäistulojärjestelmiä ei pidä sekoittaa 
kaikille taatun perustulon käsitteeseen; kehottaa komissiota toteuttamaan vertailevan 
tutkimuksen jäsenvaltioiden erilaisista vähimmäistulojärjestelmistä ja tuomaan esille 
parhaita käytäntöjä sekä ehdottomaan asiaan liittyvän kehyksen käyttöönottoa; korostaa, 
että vähimmäistuloa olisi täydennettävä aktiivista osallisuutta edistävillä toimenpiteillä;
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Asuminen ja asunnottomuus

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan toimintasuunnitelman, jolla puututaan 
voimakkaasti ja kokonaisvaltaisesti kohtuuhintaisten asuntojen vähyyteen, huonoihin 
asuinoloihin, asuntoihin, jotka eivät ole esteettömiä, ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytymiseen; panee merkille häätöjen määrän kasvun ja kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan tähän ongelmaan;

15. kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n kehystä kansallisille asunnottomuutta koskeville 
strategioille, ja kehottaa jäsenvaltioita laatimaan omat asunnottomuutta koskevat 
strategiansa ja noudattamaan asunto ensin -periaatetta, asettamaan etusijalle pysyvän 
asunnon tarjoamisen asunnottomille ja lopettamaan asunnottomuuteen kriminalisoinnin; 
painottaa lisäksi tarvetta kerätä parempia ja yhdenmukaisempia tietoja asunnottomien 
määrästä EU:ssa;

16. kehottaa komissiota ehdottamaan sosiaalista asuntotuotantoa ja kohtuuhintaista asumista 
koskevaa, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 19 mukaista EU-kehystä, 
jolla koordinoidaan tehokkaasti asumiseen liittyviä kansallisia politiikkatoimia;

17. kehottaa määrittämään, että julkiseen asuntotuotantoon tehtäville investoinneille 
voidaan myöntää koheesiorahoitusta, jotta voidaan parantaa olemassa olevia sosiaalisia 
asuntoja tai rakentaa uusia asuntoja; kehottaa tarkistamaan valtiontukisääntöjä tämän 
suhteen;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään erityisiä ehdotuksia, joilla varmistetaan 
oikeudenmukainen siirtymä nykyisen asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseen 
niin, että ei aseteta liiallista taakkaa haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, ja joilla 
puututaan asianmukaisesti energiaköyhyyden ongelmaan vihreän kehityksen ohjelman 
yhteydessä;

Koulutus 

19. on huolissaan siitä, että koulupudokkaiden osuus ei ole laskenut, varsinkaan 
syrjäytyneissä ryhmissä, ja heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut; 
kehottaa jäsenvaltioita parantamaan koulutusjärjestelmiensä laatua, koulutuksen 
saatavuutta ja osallistavuutta elinikäisen oppimisen näkökulmasta ottaen huomioon 
paitsi työllisyystarpeet myös ihmisarvon, keskinäisen kunnioituksen ja 
valinnanvapauden kaltaisten arvojen edistämisen; korostaa, että koulutusjärjestelmille 
on osoitettava riittävästi rahoitusta; painottaa, että perustason luku- ja laskutaidon sekä 
digitaalisten taitojen puutteet ovat vakavia esteitä mielekkäälle osallistumiselle 
yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan laadukkaan 
perustaitojen opetuksen sekä räätälöidyn tuen ja aktiivisten toimien tarjoamisen 
syrjäytyneimmille ryhmille yhteiskunnassa; korostaa, että oppimistuloksiin vaikuttavat 
kielteisesti sosiaalinen syrjäytyminen, syrjintä, stereotyyppiset oletukset, köyhyys ja 
eriytyminen, joihin on niin ikään puututtava; kehottaa komissiota tekemään kattavan 
analyysin koulunkäynnin keskeyttämisen taustalla olevista tekijöistä, myös sosiaalisista 
näkökohdista, ja esittämään ehdotuksen ongelman ratkaisemiseksi; 

20. muistuttaa, että on tärkeää keskittyä nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai 
työelämässä, poistamalla esteet, joiden vuoksi he eivät pysty hyödyntämään kaikkia 
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mahdollisuuksiaan eivätkä onnistu pääsemään työmarkkinoille; korostaa, että on luotava 
epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen taitojen, myös ei-kognitiivisten tai 
”pehmeiden” taitojen, validointijärjestelmä, jotta helpotetaan matalan koulutustason 
työntekijöiden osallistumista työmarkkinoille;

21. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo päivittää 
Euroopan osaamisohjelman, jotta voidaan vastata haasteisiin, jotka liittyvät osaamisen 
mukauttamiseen ekologiseen ja digitaaliseen siirtymään, kysynnän ja tarjonnan 
kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen ja työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseen 
kaikkialla EU:ssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita maksimoimaan toimensa 
kohtuuhintaiseen, saatavilla olevaan, osallistavaan ja laadukkaaseen ammatilliseen 
koulutukseen investoimiseksi, täydennys- ja uudelleenkoulutusta koskevien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi, digitaaliset ja monialaiset taidot mukaan luettuina, sekä 
elinikäisen oppimisen edistämiseksi työntekijöiden valmistelemiseksi vihreän ja 
digitaalisen siirtymän työmarkkinoilla tulevaisuudessa aiheuttamiin tarpeisiin; katsoo, 
että tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen auttaa osaamisvajeen ja osaamisen 
kohtaanto-ongelmien poistamisessa;

22. korostaa, että on tiivistettävä koulutusjärjestelmien yhteistyötä yritysten kanssa 
esimerkiksi harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutuksen, 
oppisopimuskoulutuksen ja muiden työn ohessa tapahtuvan oppimisen muotojen 
puitteissa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään nuorten yrittäjyyttä ja tukemaan järjestöjä 
ja aloitteita, jotka auttavat nuoria yrittäjiä kehittämään innovatiivisia hankkeita;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia laadukkaan 
oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi EU:ssa ja tutkimaan, miten voitaisiin säätää 
oppisopimuskoulutusta koskevasta EU:n ohjeistosta;

Työvoiman liikkuvuus

24. korostaa työvoiman liikkuvuuden merkitystä sisämarkkinoiden moitteettoman 
toimivuuden kannalta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan työvoiman ja 
palvelujen liikkuvuutta, jotta työntekijöille voitaisiin luoda uusia työmahdollisuuksia ja 
yritykset saisivat työvoimaa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja käyttämään asiaan 
liittyviä EU:n välineitä, kuten EURES-työpaikkaverkostoa, ja perustamaan rajatylittäviä 
kumppanuuksia, joilla autetaan liikkuvia työntekijöitä raja-alueilla;

25. kehottaa komissiota analysoimaan liikkuvuuden suuntauksia, kuten aivovuotoja tietyillä 
alueilla ja aloilla, ja tukemaan liikkuvia työntekijöitä varmistamalla oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden ja vahvistamalla oikeuksien ja etuuksien siirrettävyyttä; korostaa, että 
julkisten palvelujen digitalisointi voi edesauttaa työvoiman oikeudenmukaista 
liikkuvuutta erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen osalta;

Pienet ja keskisuuret yritykset

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kasvua edistävän 
investointiympäristön ja tukemaan pk-yrityksiä ja niiden työntekijöitä siirtymisessä 
aiempaa digitaalisempaan ja vihreämpään talouteen sekä ottamaan asianmukaisesti 
huomioon pk-yritysten edut poliittisessa päätöksenteossa analysoimalla 
toimintapolitiikkojen mahdollisia vaikutuksia pk-yrityksiin; korostaa, että on tärkeää 
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parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkista ja yksityistä rahoitusta, mikroluotot 
ja joukkorahoitus mukaan luettuina, ja vähentää tarpeetonta sääntelytaakkaa; korostaa 
yhteisötalouden sopeutumiskykyä ja tehokkuutta ja kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
asianmukaisen lainsäädäntökehyksen yhteisötalouden yritysten edistämistä varten;

Sukupuolten tasa-arvo

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan sukupuolten tasa-arvon ja saman 
palkan maksamisen samasta työstä samassa paikassa; kehottaa komissiota ehdottamaan 
direktiiviä palkkauksen avoimuudesta; kehottaa toteuttamaan lisätoimia sukupuolten 
välisten työllisyys-, palkka- ja eläke-erojen kuromiseksi umpeen sekä torjumaan naisten 
työnteon pidäkkeitä; vaatii toteuttamaan politiikkaa, jolla tuetaan naisten yrittäjyyttä ja 
tarjotaan heille rahoitus- ja liiketoimintamahdollisuuksia; pitää huolestuttavana, että 
erityisesti taloudelliseen päätöksentekoon osallistuvien naisten määrä on vähäinen; 
kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan naisten johtokuntapaikkoja koskevan sekä 
horisontaalisen syrjinnän vastaisten direktiivien käsittelyä; kehottaa komissiota 
vahvistamaan syrjinnän vastaisen lainsäädännön, politiikan ja käytännön 
täytäntöönpanoa, jotta mihin tahansa asiaan perustuvaa syrjintää voidaan torjua 
tehokkaasti;

28. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota parantamaan sukupuolen mukaan eriteltyjen 
tietojen keräämistä erityisesti naisten työmarkkinoille osallistumisen ja sukupuolten 
eriarvoisuuden perimmäisten syiden osalta;

29. kehottaa jäsenvaltioita panemaan nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön vanhempien ja 
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin ja 
siirtymään kohti täysin palkallista äitiys- ja isyysvapaata; kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta annetun Istanbulin yleissopimuksen tukeakseen naisten osallistumista 
työmarkkinoille ja heidän taloudellista riippumattomuuttaan ja ryhtyäkseen 
määrätietoisiin toimiin seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän torjumiseksi;

30. pitää valitettavana vieläkin laajemman sukupuolinäkökulman ja lisäindikaattoreiden 
puuttumista eurooppalaisen ohjausjakson prosessista ja kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten tasa-arvoindeksin yhdeksi eurooppalaisen ohjausjakson välineistä, joilla 
seurataan edistymistä työllisyys- ja sosiaalitavoitteiden saavuttamisessa, sekä ottamaan 
huomioon makrotalouspolitiikkojen sukupuolivaikutukset;

31. kehottaa komissiota kiinnittämään maakohtaisia suosituksiaan laatiessaan aiempaa 
enemmän huomiota sukupuoleen sitkeiden sukupuolierojen tasoittamiseksi;

Hoitopalvelut

32. kehottaa tarjoamaan helposti saatavilla olevia, kohtuuhintaisia ja laadukkaita 
lastenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä lyhyt- että pitkäkestoisia hoitopalveluja, 
myös vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoitoa varten, naisten työmarkkinoille 
osallistumisen helpottamiseksi; kehottaa kehittämään hoitopalveluja koskevan EU:n 
kehyksen, jossa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja laatua koskevat suuntaviivat; 
kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään asianmukaista lainsäädäntöä hoitopalveluille ja 
varmistamaan niiden riittävän rahoituksen, hyödyntämään tehokkaasti asiaan liittyviä 
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EU:n ohjelmia, asettamaan kansallisissa uudistusohjelmissa erityiset määrälliset 
tavoitteet Barcelonan tavoitteiden saavuttamiselle sekä vaihtamaan parhaita käytäntöjä; 
kehottaa komissiota tukemaan tässä yhteydessä jäsenvaltioita;

Työehdot ja -olot

33. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön sosiaalisen suojelun saatavuudesta 
työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta vuonna 2018 annetun 
neuvoston suosituksen mukaisia toimia, jotta varmistetaan sosiaalisen suojelun täysi 
kattavuus; painottaa, että ihmiset, jotka ovat epätyypillisessä työsuhteessa, erityisesti 
vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevät ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat ihmiset, 
ovat erityisen haavoittuvassa asemassa; panee huolestuneena merkille, että heillä ei ole 
riittävää pääsyä sosiaalisen suojelun järjestelmiin;

34. toteaa, että uudenmuotoista työtä esimerkiksi alustataloudessa tekevien työntekijöiden 
määrä kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota suorittamaan kattavan arvioinnin tällaisten 
työntekijöiden työoloista ja ehdottamaan toimenpiteitä heidän oikeuksiensa ja 
sosiaalisen suojelunsa vahvistamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
alustatyöntekijöiden oikeudenmukaiset työolot ja sen, että he kuuluvat asianmukaisesti 
työehtosopimusneuvottelujen piiriin;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin työn piilokustannusten 
poistamiseksi; painottaa, että työnantaja kantaa täyden vastuun kustannuksista, jotka 
aiheutuvat työtehtävien hoitamiseen tarvittavista laitteista;

Terveydenhuolto

36. kehottaa jäsenvaltioita erityisesti panemalla täytäntöön asiaankuuluvat maakohtaiset 
suositukset varmistamaan kohtuuhintaisen korkealaatuisen terveydenhuollon 
saatavuuden kaikille ja kohdentamaan terveydenhuoltojärjestelmät uudelleen niin, että 
niissä keskitytään ennaltaehkäisevään hoitoon; painottaa sairauksien ehkäisemistä ja 
terveyden edistämistä koskevien kampanjojen merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että terveydenhuollon alalla eurooppalaisessa ohjausjaksossa painopiste siirtyi 
kustannussäästöistä terveydenhuoltojärjestelmien suorituskykyyn ja terveystuloksiin; 
kehottaa kehittämään yhteisiä indikaattoreita ja menetelmiä terveyserojen ja 
terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseksi;

Työturvallisuus ja -terveys

37. kehottaa komissiota esittelemään EU:n uuden työterveys- ja työturvallisuusstrategian, 
jonka tavoitteena on muun muassa, että kuolemaan johtavien työtapaturmien ja 
työperäisten syöpien määrä on nolla, ja jossa asetetaan lisää sitovia työperäisen 
altistumisen raja-arvoja, sekä aiempaa tiukemman asbestidirektiivin ja työperäisiä 
psykososiaalisia terveysriskejä ja työperäisiä sairauksia koskevat direktiivit;

Väestörakenteen muutos ja eläkkeet

38. katsoo, että väestörakenteen muutokset muodostavat vakavan haasteen talouskasvulle ja 
että ne vaikuttavat pitkällä aikavälillä moniin asioihin, kuten eläkejärjestelmiin ja 
terveydenhuoltoon; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia 
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näihin haasteisiin vastaamiseksi, myös maakohtaisissa suosituksissa ja yhteisten 
suuntaviivojen avulla;

39. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan aktiiviseen ikääntymiseen, ikäihmisten 
sosiaaliseen osallisuuteen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen liittyviä toimia; 
kehottaa komissiota toteuttamaan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaista teemavuotta koskevan arviointinsa johdosta jatkotoimia;

40. korostaa, että julkisen, solidaarisen ja riittävän työ- ja vanhuuseläkejärjestelmän yleinen 
saatavuus on taattava kaikille; painottaa, että julkisten eläkejärjestelmien on yksin tai 
yhdessä työeläkejärjestelmien kanssa tarjottava riittävä eläketulo, joka ylittää reilusti 
köyhyysrajan; katsoo, että paras tapa varmistaa kestävät, suojatut ja riittävät eläkkeet on 
nostaa kokonaistyöllisyysastetta ja palkkoja, lisätä osallistumista ja parantaa työoloja ja 
-ehtoja;

Vammaiset henkilöt

41. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla parannetaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 17 mukaisesti vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua avoimille työmarkkinoille kieltämällä heidän syrjintänsä, 
poistamalla esteitä, varmistamalla, että vammaisille henkilöille tehdään työpaikalla 
kohtuulliset mukautukset25, luomalla kannustimia heidän työllistämisekseen ja 
varmistamalla heidän pääsynsä koulutukseen; muistuttaa, että sekä EU:ssa että 
kansallisella tasolla on noudatettava – sidosryhmien aktiivinen osallistuminen 
varmistaen – kaikilta osin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen perustana olevia ohjaavia periaatteita, joita ovat muun muassa 
täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan, mahdollisuuksien 
yhdenvertaisuus sekä esteettömyys ja saavutettavuus;

Koheesiorahoitus

42. kehottaa vahvistamaan koheesiopolitiikan rahoitusta ja varmistamaan, että kaikki EU:n 
alueet, myös maaseutualueet ja syrjäisimmät alueet, voivat osallistua; vastustaa 
neuvoston ehdotusta vähentää Euroopan sosiaalirahasto plussan rahoitusta sen 
laajennetusta soveltamisalasta huolimatta; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti saatavilla olevia varoja; korostaa, että koheesiopolitiikka on sovitettava 

25 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti ”kohtuullisella 
mukauttamisella” tarkoitetaan tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia 
muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2). 
Työsyrjintädirektiivin 5 artiklassa säädetään, että ”jotta yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen 
vammaisten henkilöiden kohdalla voidaan taata, kohtuullisesta mukauttamisesta säädetään [3 artiklassa 
esitetyillä aloilla]. Tämä merkitsee, että työnantajan on toteutettava asianmukaiset ja kulloistenkin tarpeiden 
mukaiset toimenpiteet, jotta vammaiset voivat päästä johonkin toimeen, harjoittaa sitä ja edetä urallaan tai saada 
koulutusta, jollei näistä toimenpiteistä aiheudu työnantajalle kohtuutonta rasitetta. Tätä rasitetta ei pidetä 
kohtuuttomana, jos se riittävässä määrin korvautuu jäsenvaltiossa toteutetuilla vammaispolitiikan 
toimenpiteillä,” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI). 
Komission verkkosivustolla todetaan, että kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia 
työpaikalla tai työympäristössä, jotka mahdollistavat vammaisille työnhaun, työtehtävien suorittamisen, uralla 
etenemisen ja koulutuksen saannin (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=fi).

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=fi
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paremmin yhteen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja EU:n poliittisten 
tavoitteiden kanssa ja alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista ohjelmien 
suunnitteluun on laajennettava; kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan tiiviisti 
EU:n varojen käyttöä jäsenvaltioissa ja tehostamaan toimia petosten, väärinkäytösten ja 
korruption torjumiseksi;

Työttömyysvakuutusjärjestelmä

43. on tyytyväinen komission puheenjohtajan ilmoitukseen, jonka mukaan komissio aikoo 
esitellä eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän, joka suojelisi työntekijöitä 
paremmin ja vähentäisi ulkoisten häiriöiden painetta julkiseen talouteen; kehottaa 
komissiota arvioimaan tarvetta ottaa käyttöön jäsenvaltioiden 
työttömyysvakuutusjärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset;

Oikeudenmukainen siirtymä

44. korostaa, että tarvitaan päättäväistä tukea, jotta yhteiskunta, työntekijät ja yritykset 
voivat vastata digitalisaation ja hiilineutraaliuteen siirtymisen haasteisiin; vaatii 
kehittämään strategioita ja tukea siirtymästä eniten kärsiville, erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville ihmisille, jotta varmistetaan, että ketään ei jätetä jälkeen; pitää 
myönteisenä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamista ja kehottaa komissiota 
varmistamaan, että sen täytäntöönpano on johdonmukaista suhteessa muihin 
koheesiorahastoihin; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan investointejaan 
sosiaaliturvajärjestelmiin niiden häiriönsietokyvyn parantamiseksi;

45. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset ja oikeudenmukaiset 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät investoinnit, jotta voidaan saavuttaa todellinen 
”oikeudenmukainen siirtymä”, panna täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 
ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet; pitää myönteisenä komission käynnistämää 
julkista kuulemista EU:n finanssipolitiikan sääntöjen mahdollisten kehityssuuntien 
tutkimiseksi;

Verotus

46. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään verotuksen painopistettä työn verottamisesta muihin 
lähteisiin, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia kestävään kasvuun; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa ja vastustamaan 
vaikuttavasti haitallisia verokäytäntöjä; kehottaa osoittamaan unionin talousarvioon 
uusia omia varoja, jotta EU voi vastata paremmin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

Rakenneuudistukset

47. panee merkille, että EU kärsii edelleen rahoitus- ja talouskriisin ja joidenkin sitä 
seuranneiden poliittisten päätösten aiheuttamista sosiaalisista ongelmista; korostaa 
tarvetta lisätä kotimaista kysyntää tulevaisuuteen suuntautuvien investointien avulla ja 
edistää tasapainoisia rakenneuudistuksia, joissa otetaan huomioon niin lyhyen aikavälin 
vaikutukset julkiseen talouteen kuin pitkän aikavälin ympäristö-, taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset; korostaa, että vastuullisten uudistusten on perustuttava 
solidaarisuuteen, integraatioon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jotta voidaan 
parantaa kaikkien kansalaisten elinoloja ja varmistaa kansalaisten tuki siirtymille;
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Oikeusvaltioperiaate

48. muistuttaa oikeusvaltioperiaatteen – joka sisältää riippumattomat ja tehokkaat 
oikeusjärjestelmät, laadukkaan julkishallinnon, korkealaatuiset julkiset hankinnat ja 
vankat korruptiontorjuntajärjestelmät – merkityksestä vakaan liiketoimintaympäristön, 
toimivien työmarkkinoiden ja unionin varojen asianmukaisen käytön perustana; 
korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen ja oikeusjärjestelmän tehokkuuden arvioinnin olisi 
siksi edelleen sisällyttävä talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon; kehottaa 
jäsenvaltioita ratifioimaan uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan;

°

° °

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- 
ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Valmistelija: Sabine Verheyen

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa parantamaan jatkuvasti EU:n ja jäsenvaltioiden koulutus- ja 
osaamispolitiikkoja sellaisen laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
varmistamiseksi, joka on kaikkien saatavilla ja jolla puututaan erityisesti kasvavaan 
osaamisvajeeseen, myös digiosaamisen ja digitaalisessa tulevaisuudessa tarvittavan 
osaamisen alalla, sekä tarpeeseen ymmärtää digitaalisen talouden ja yhteiskunnan 
realiteetteja ja vaikuttaa niihin, ja jolla valmistaudutaan tekoälyn tuleviin vaikutuksiin 
työmarkkinoihin ja julkiseen elämään; korostaa, että näillä politiikoilla olisi edistettävä 
niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin kehitystä sekä uusia tulevaisuuden 
työmahdollisuuksia ja että niissä olisi samalla otettava huomioon vähähiilistä ja 
kestävää taloutta koskevaan energiakäänteeseen liittyvät ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet; kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpanoa;

2. painottaa, että heikompi sosioekonominen asema ennakoi usein heikkoja 
koulutustuloksia ja päinvastoin; vakuuttaa, että asianmukaisesti rahoitetun, laadukkaan 
ja osallistavan koulutus- ja elinikäisen oppimisen järjestelmän avulla tämä noidankehä 
voidaan murtaa ja edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia; 
kannattaa suunnitelmia toteuttaa eurooppalainen koulutusalue lähitulevaisuudessa ja 
keskittyä siinä erityisesti tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen, jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus laadukkaaseen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävään koulutukseen; 
kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita niiden koulutusjärjestelmien 
uudistamisessa ja nykyaikaistamisessa, digitaalinen oppiminen ja laadukas opetus 
mukaan luettuina, ja edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa Erasmus+-ohjelman 
yhteydessä;

3. toteaa, että laadukkaalla, helposti saatavilla olevalla ja osallistavalla 
varhaiskasvatuksella on myönteinen vaikutus kaikkiin lapsiin ja etenkin 
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sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiin, joilla on 
erityistarpeita, ja että se voi siten olla osatekijä sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentämisessä ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämisessä; korostaa, että 
varhaiskasvatus on avainasemassa lyhyellä aikavälillä lasten kehityksessä, oppimisessa 
ja hyvinvoinnissa ja että se tarjoaa pitkällä aikavälillä perustan elämänpolkujen, 
sosiaalisen osallisuuden ja työllistettävyyden parantamiselle; kannattaa siksi 
pyrkimyksiä ottaa käyttöön eurooppalainen lapsitakuu ottaen huomioon 
toteutettavuustutkimuksen tulokset ja noudattaen toissijaisuusperiaatetta;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään investointeja koulutukseen, sillä inhimilliseen 
pääomaan tehtävät rakenteelliset investoinnit, joissa keskitytään erityisesti nuoriin ja 
ihmisiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ovat avainasemassa 
tietointensiivisen, kestävän, laadukkaan ja osallistavan kasvun edistämisessä tilanteessa, 
jossa osaamisvaje kasvaa erityisesti STE(A)M-aloilla (luonnontieteet, teknologia, 
insinööritieteet (taideala) ja matematiikka) ja kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa 
muuttuvassa työelämässä, erityisesti nykyisellä digitalisaation aikakaudella; korostaa, 
että on tärkeää tarjota varhaisesta iästä alkaen ympäristö- ja yrittäjyyskoulutusta nuorten 
kannustamiseksi perustamaan yrityksiä, ja katsoo, että on tehtävä enemmän tyttöjen 
houkuttelemiseksi STE(A)M-aloille; katsoo, että digitaalisen lukutaidon ja 
medialukutaidon olisi oltava olennainen osa koulutuspolitiikkaa ja että niiden piiriin 
olisi otettava muun muassa kyberturvallisuus, kyberhygienia, kybervastuu ja tietosuoja;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia laadukkaan 
oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi EU:ssa ja tutkimaan, miten voitaisiin säätää 
oppisopimuskoulutusta koskevasta EU:n perussäännöstä;

6. katsoo, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on keskeinen rooli 
oppimateriaalin ja tiedon saatavuuden parantamisessa ja nuorten aktiivisen osallisuuden 
edistämisessä erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla tai väestökadon koettelemilla 
alueilla asuvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa; toteaa tässä 
yhteydessä, että innovatiivisilla opetus- ja oppimistekniikoilla sekä niihin liittyvällä 
digitaalisten tietolähteiden saatavuudella voi olla suuri merkitys;

7. huomauttaa, että vuonna 2018 EU:ssa 16,5 prosenttia 20–34-vuotiaista eli joka kuudes 
nuori oli työelämän ja koulutuksen ulkopuolella ja että koulunkäynnin keskeyttäneiden 
osuus oli 10,6 prosenttia; toteaa, että nämä luvut ovat samalla tasolla kuin vuoden 2008 
ensimmäisellä neljänneksellä ja matalimmalla tasolla sitten vuoden 2006 ensimmäisen 
neljänneksen, jolloin tietoja ryhdyttiin ensimmäisen kerran keräämään; kehottaa 
kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseksi ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten ja erityisesti sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien nuorten osuuden 
pienentämiseksi, oppimistulosten parantamiseksi siten, että otetaan huomioon alueelliset 
ja väestörakenteeseen liittyvät erot, kattavien ennaltaehkäisystrategioiden panemiseksi 
täytäntöön sekä koulunkäynnin keskeyttäjien saamiseksi palaamaan koulutukseen; 

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön 
tiivistämistä, jotta voidaan kehittää vähähiilistä paikallis- ja aluetaloutta ja puuttua 
nykyiseen ja tulevaan osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon muun muassa 
edistämällä teknisiä, yrittäjyyteen liittyviä ja digitaalisia taitoja sekä ammatillista 
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koulutusta ja harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä koulutusohjelmia, ja kehottaa 
ottamaan käyttöön vaikuttavia ja kattavia menetelmiä taitojen, tutkintojen ja 
pätevyyksien sekä epävirallisen ja arkioppimisen vastavuoroista tunnustamista ja 
validointia varten; korostaa, että eurooppalaisista yliopistoista voisi tulla 
huippuosaamisen ja innovoinnin keskuksia, jos Eurooppa-yliopistot-aloite pannaan 
tehokkaasti täytäntöön; muistuttaa, että aloitteen tuloksekas täytäntöönpano edellyttää 
huomattavaa rahoitusta, ja palauttaa tässä yhteydessä mieliin vaatineensa 
kolminkertaistamaan Erasmus+-ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027;

9. kehottaa kohentamaan koulutusjärjestelmien laatua, saatavuutta ja tehokkuutta, 
vahvistamaan kattavaa elinikäistä oppimista sekä parantamaan erityisesti henkilöiden, 
joilla on alhainen koulutustaso ja eritoten aikuisten ja nuorten aikuisten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten romanien, sekä 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, osaamista ja heidän mahdollisuuksiaan 
uudelleenkouluttautua; korostaa, että koulutusjärjestelmien avulla on edistettävä 
terveellisiä elintapoja ja erityisesti liikuntaa, koska se edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta ja integraatiota, ja toistaa kannattavansa kansalaiskasvatusta kouluissa 
eurooppalaisen demokratian keskeisenä pilarina; korostaa, että aikuiskoulutuksella ja 
elinikäisellä oppimisella on myönteinen vaikutus yksilöön, talouteen ja yhteiskuntaan; 

10. katsoo, että tehokas hallinto ja riittävä rahoitus kaikissa koulutusympäristöissä, 
nykyaikaiset ja laadukkaat koulutusresurssit ja opetusmenetelmät, motivoituneet ja 
pätevät opettajat, joilla on houkutteleva palkka ja jotka nauttivat aiempaa korkeampaa 
yhteiskunnallista tunnustusta, sekä elinikäinen oppiminen ovat ratkaisevan tärkeitä 
tasapuolisuuden, monimuotoisuuden ja huippuosaamisen saavuttamiseksi 
koulutuksessa; korostaa tässä yhteydessä, että opetushenkilöstön osalta on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja että opettajan ammattiin on houkuteltava 
enemmän motivoituneita hakijoita, joilla on vankka akateeminen tai ammatillinen tausta 
ja pedagoginen osaaminen; kehottaa ottamaan käyttöön opettajille ja kouluttajille 
tarkoitettuja pysyviä ja laadukkaita koulutus- ja tukijärjestelmiä; 

11. korostaa, että nykypäivän maailmassa, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja 
toisistaan riippuvaisia, hyvä vieraiden kielten taito on keskeinen tekijä, joka antaa 
yksilöille mahdollisuuden olla välittömämmässä ja mielekkäämmässä 
vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa ja joka samalla parantaa heidän 
valmiuksiaan kilpailla ja menestyä globaalissa yhteiskunnassa ja taloudessa; 
kehottaakin jäsenvaltioita panemaan täytäntöön joulukuussa 2017 annetuissa neuvoston 
päätelmissä vahvistetun tavoitteen, jonka mukaan kaikkien kansalaisten on aloitettava 
vieraiden kielten oppiminen varhaisessa iässä ja opittava vähintään kaksi vierasta kieltä. 
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
KANTA TARKISTUKSINA

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- 
ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta: Lina Gálvez Muñoz 
(valmistelija)

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että se on vahvistettu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklassa ja 3 artiklan 3 kohdassa, ja 
ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 19 
artiklassa sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 23 artiklassa todetaan 
selvästi, että EU on sitoutunut 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen keinona poistaa 
eriarvoisuutta, edistää sukupuolten tasa-
arvoa ja torjua syrjintää kaikissa 
politiikoissaan ja toimissaan;
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Tarkistus 2

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että sitkeät sukupuolten 
väliset erot EU:ssa, kuten 11,5 prosentin 
työllisyysero, 16 prosentin palkkaero ja 
35,7 prosentin eläke-ero, sekä naisten 
aliedustus hyvin palkatuilla aloilla, mikä 
johtuu osittain siitä, että naisten on usein 
toimittava omaishoitajina ja tehtävä 
palkatonta kotitaloustyötä, eivät ole 
ainoastaan epäoikeudenmukaisia, vaan 
ne myös asettavat naiset haavoittuviin tai 
epävarmoihin tilanteisiin, kuten 
köyhyyteen tai sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; ottaa huomioon, että 
palkka- ja eläke-erot ovat suuremmat 
maahanmuuttajanaisten ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten 
kohdalla, sillä he kohtaavat lisäesteitä 
työllistymiselle ja enemmän työ- ja 
työpaikkasyrjintää; katsoo, että näiden 
erojen poistamiseksi tarvitaan pikaisia 
toimia, sillä ne ovat edelleen yksi 
merkittävimmistä sukupuolten välisen 
tasa-arvon esteistä ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän muoto, jota ei voi 
hyväksyä;

Tarkistus 3

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että palkka- ja 
eläke-erot, jotka ovat seurausta naisten 
koko elinaikanaan kokeman 
eriarvoisuuden kasautumisesta, sekä 
poissaolojaksot työmarkkinoilta ovat 
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erityisen merkityksellisiä; toteaa, että 
suurin osa eriarvoisuudesta johtuu siitä, 
että EU:ssa on seitsemän miljoonaa 
naista, ja vain 500 000 miestä, jotka eivät 
osallistu työelämään hoivatehtäviensä 
takia; katsoo, että talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla olisi 
edistettävä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja että 
siinä olisi seurattava kaikkien 20 
perusperiaatteen toteutumista, kiinnittäen 
erityisesti huomiota naisten ja miesten 
yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseen, 
oikeuteen samaan palkkaan 
samanarvoisesta työstä ja oikeuteen 
laadukkaisiin ja kohtuuhintaisiin 
hoitopalveluihin;

Tarkistus 4

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että palveluiden 
saatavuus vaikuttaa eniten naisiin, sillä 
heidän on usein paikattava hoito- ja 
perhetuen puutteita, mikä pahentaa 
heidän suhteettoman suurta vastuutaan 
hoidon tarjoamisesta;

Tarkistus 5

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa OECD:n korostaneen, että 
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panostamalla tasa-arvon parantamiseen 
edistetään talouskasvua; ottaa huomioon, 
että sukupuolten tasa-arvon edistäminen, 
naisten työllistymismahdollisuuksien 
parantaminen, 
samapalkkaisuusperiaatteen 
varmistaminen, naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän sekä hoitovelvollisuuksien 
yhteensovittamisen helpottaminen sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäiseminen ja torjuminen ovat 
keskeisen tärkeitä EU:n talouskasvun, 
tuottavuuden, julkisen talouden pitkän 
aikavälin kestävyyden sekä 
yhteiskunnallisen vakauden kannalta;

Tarkistus 6

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että hoitopalvelujen laatu 
ja saatavuus vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä; 
ottaa huomioon, että huolimatta 
jäsenvaltioiden sitoumuksista Barcelonan 
tavoitteiden saavuttamiseksi kuudesosalla 
EU:n kotitalouksista on 
lastenhoitopalvelutarpeita, joita ei ole 
kyetty täyttämään; toteaa, että 
kolmasosalla EU:n kotitalouksista ei ole 
mahdollisuuksia saada asianmukaisia 
ammattimaisia kotihoitopalveluja;

Tarkistus 7

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että naisten määrän 
lisääminen päätöksentekoasemissa 
edistäisi sukupuolten tasa-arvoa ja että 
sitovat kiintiöt ovat paras keino tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, kuten EIGEn 
tiedot osoittavat1 a;
1 a. Naisten osuus yritysten johtokunnissa 
on 35,5 prosenttia jäsenvaltioissa, joissa 
on sitovat kiintiöt, 27 prosenttia 
jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan 
pehmeitä toimenpiteitä, ja 15,4 prosenttia 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole otettu 
käyttöön mitään toimenpiteitä. Lähde: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Tarkistus 8

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
kansallisissa uudistusohjelmissa erityiset 
määrälliset tavoitteet Barcelonan 
tavoitteiden saavuttamiselle sekä 
toteuttamaan erityistoimia, jotka koskevat 
naisia, joiden työllisyysaste on hyvin 
alhainen, kuten nuoret naiset, iäkkäät 
naiset, maahanmuuttajanaiset, vammaiset 
naiset, yksinhuoltajaäidit ja romaninaiset; 
korostaa, että työllisyysero on erityisen 
suuri äitien ja hoitovastuullisten naisten 
tapauksessa;

Tarkistus 9

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään kaikissa eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä toteutettavissa 
kansallisissa uudistusohjelmissaan 
huomiota sukupuolinäkökohtiin, 
erityisesti sellaisiin järjestelmällisiin 
toimiin, joilla pyritään edistämään naisten 
ja miesten tasa-arvoa työllisyyden, 
sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 
torjumisen, koulutuksen sekä 
tutkimuksen ja innovaation alalla; 
kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
rakenneuudistuksia säännöllisesti 
sukupuolinäkökulmasta;

Tarkistus 10

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota kiinnittämään 
maakohtaisia suosituksiaan laatiessaan 
aiempaa enemmän huomiota 
sukupuolinäkökulmaan sitkeiden 
sukupuolierojen tasoittamiseksi;

Tarkistus 11

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa ottamaan Eurooppa 2020 
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-strategian seuraajassa käyttöön 
sukupuolipilarin ja yleisen tasa-arvoa 
koskevan tavoitteen sekä sisällyttämään 
sukupuolikohtaisia tavoitteita ja 
indikaattoreita sosiaali-indikaattoreiden 
tulostaulussa määritettyihin 
maakohtaisiin haasteisiin;

Tarkistus 12

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa ja pitää myönteisenä 
joulukuussa 2019 annettuihin neuvoston 
päätelmiin ”Sukupuolitasa-arvoiset 
taloudet EU:ssa: tuleva kehitys” 
sisällytettyä kehotusta keskittyä 
eurooppalaisen ohjausjakson eri vaiheissa 
aiempaa enemmän sukupuolten tasa-
arvoon, myös parantamalla nykyisiä tasa-
arvoindikaattoreita, kehittämällä uusia 
indikaattoreita ja jatkamalla sukupuolen 
mukaan jaotellun tiedonkeruun, 
tilastollisten menetelmien sekä tasa-
arvoasioissa tapahtuneen edistyksen 
seurantaa koskevien arviointien 
kehittämistä;

Tarkistus 13

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää valitettavana vieläkin 
laajemman sukupuolinäkökulman ja 
lisäindikaattoreiden puuttumista 
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eurooppalaisen ohjausjakson prosessista 
ja kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten tasa-arvoindeksin yhdeksi 
eurooppalaisen ohjausjakson välineistä, 
joilla seurataan edistymistä työllisyys- ja 
sosiaalitavoitteiden saavuttamisessa, sekä 
ottamaan huomioon 
makrotalouspolitiikkojen 
sukupuolivaikutukset;

Tarkistus 14

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota liittämään 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin 
sisältyvän sosiaalisen tulostaulun entistä 
tiiviimmin eurooppalaisen ohjausjakson 
seurantaprosessiin; 

Tarkistus 15

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on tyytyväinen uuden komission 
antamaan sitoumukseen ehdottaa 
toimikautensa ensimmäisten sadan päivän 
kuluessa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa EU:n strategiaa, johon sisältyy 
sitovia palkkauksen avoimuuden 
varmistavia toimia; kehottaa komissiota 
täydentämään tätä aloitetta välineillä, 
jotka tarjoavat objektiivisia kriteereitä 
työn arvon sukupuolineutraalia arviointia 
ja vertailua varten eri aloilla, jotta 
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periaate naisten ja miesten samasta 
palkasta samasta tai samanarvoisesta 
työstä toteutuu kaikilla aloilla ja kaikissa 
ammateissa;

Tarkistus 16

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota poistamaan kaikki esteet 
naisten osallistumiselle työmarkkinoille ja 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
veropolitiikkoihin, myös ottamalla 
käyttöön veropoliittisten toimien tasa-
arvotarkastukset, jotta voidaan poistaa 
verotuksen sukupuolittuminen, sekä 
varmistamaan, että ei oteta käyttöön 
sellaisia uusia veroja, menoja, ohjelmia 
tai käytäntöjä, jotka lisäävät eroja 
sukupuolten välillä markkinoilla tai 
nettotuloissa tai jotka vahvistavat mallia, 
jossa mies toimii perheen elättäjänä;

Tarkistus 17

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toistaa kehotuksensa täydentää 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa 
tulostaulua sosiaalisilla indikaattoreilla, 
myös sukupuolten eriarvoisuutta 
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koskevilla indikaattoreilla, ja katsoo, että 
niiden on oltava tasavertaisia 
taloudellisten indikaattoreiden kanssa;

Tarkistus 18

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. on huolissaan siitä, että 
työmarkkinoiden vertikaalinen ja 
horisontaalinen eriytyminen sekä 
sukupuolten väliset sitkeät palkka- ja 
eläke-erot ovat edelleen suuria kaikkialla 
unionissa ja että erityisesti taloudelliseen 
päätöksentekoon osallistuvien naisten 
määrä on vähäinen, 
työmarkkinavuoropuhelu mukaan 
luettuna; korostaa, että epäsuotuisassa 
asemassa olevat naisryhmät kokevat 
nämä ja muut eriarvoisuudet 
voimakkaimmin, ja kehottaakin 
yhdistämään työllisyyspolitiikkoihin ja 
sosiaaliseen suojeluun moniperusteisen 
lähestymistavan, jotta voidaan tukea 
haavoittuvassa asemassa olevia 
naisryhmiä, vammaiset naiset mukaan 
luettuina; katsoo, että tällaisen 
moniperusteisen lähestymistavan 
täytäntöönpanon onnistuminen edellyttää 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 
hankkimista erityisesti silloin, kun on 
kyse esimerkiksi alustatyöstä tai pimeästä 
työstä, aktiivisista työvoimapolitiikoista, 
liikkuvuudesta, yksilöllisistä 
toimintasuunnitelmista tai 
työttömyysetuuksista;

Tarkistus 19
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään lainsäädäntöä, jolla 
varmistetaan naisten tasapuolinen 
edustus yritysten päättävissä elimissä, 
naisten ja miesten samapalkkaisuus sekä 
yhtäläiset mahdollisuudet urakehitykseen, 
myös perustamalla yritysten toteuttamia 
tasa-arvotoimia koskevan julkisen 
indeksin ja määräämällä seuraamuksia 
yrityksille, jotka eivät saavuta niille 
asetettuja tasa-arvotavoitteita;

Tarkistus 20

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa yleiset, laadukkaat, helposti 
saatavilla olevat ja kohtuuhintaiset 
lastenhoitopalvelut naisten työllisyyden 
lisäämiseksi; pitää huolestuttavana, että 
vuoden 2002 jälkeen vasta 12 
jäsenvaltiossa on saavutettu Barcelonan 
tavoitteet, joilla pyritään varmistamaan, 
että 33 prosenttia alle kolmivuotiaista 
lapsista on lastenhoidossa (tavoite 1) ja 
90 prosenttia kolmevuotiaista ja sitä 
vanhemmista oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvista lapsista käy koulua (tavoite 2); 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
pikaisesti ja vaikuttavasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään 20. 
kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- 
ja yksityiselämän tasapainottamisesta; 
kehottaa kehittämään hoivataloutta 
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koskevan EU:n kehyksen, jossa säädetään 
ikäihmisten ja huollettavien henkilöiden 
hoidon vähimmäistasosta Barcelonan 
tavoitteiden tavoin, sekä vahvistamaan 
kotitalous- ja hoivatyön 
ammattimaistamisen laatua koskevat 
suuntaviivat;

Tarkistus 21

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevalla prosessilla 
edistetään Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja että 
jäsenvaltioille jätetään riittävästi 
liikkumavaraa, jotta ne voivat rahoittaa 
hoitopalveluja ja ylläpitää niiden 
rahoitusta;

Tarkistus 22

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että vaikka yksittäiset 
jäsenvaltiot ovat vastuussa 
varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen 
sisällöstä sekä pitkäaikaishoidon 
tarjoamisesta, EU-tason yhteistyö ja EU:n 
varojen tehokas käyttö voivat edistää 
laadukkaiden hoitopalveluiden 
kehittämistä tukemalla ja täydentämällä 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
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toteutettuja toimia ja voivat auttaa 
jäsenvaltioita puuttumaan yhteisiin 
haasteisiin;

Tarkistus 23

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. on huolestunut naisten 
aliedustuksesta luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM-tieteet) alojen 
koulutuksessa ja ammateissa ja kehottaa 
jäsenvaltioita torjumaan 
sukupuolistereotypioita ja lisäämään 
naisten ja tyttöjen osallistumista STEM-
alojen koulutukseen ja ammatteihin, 
parantamaan heidän 
menestymismahdollisuuksiaan niissä ja 
varmistamaan heidän pysymisensä niissä, 
jotta sukupuolieroja voidaan vähentää 
STEM-aloilla; painottaa elinikäisen 
oppimisen merkitystä naisille, sillä se 
tarjoaa tilaisuuden täydentää osaamista 
jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla;

Tarkistus 24

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että on tärkeää seurata 
muiden lisäindikaattorien ohella myös 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 
olevien 15–24-vuotiaiden nuorten osuutta 
väestöstä, ja korostaa, että erityisesti on 



RR\1200086FI.docx 39/46 PE646.831v03-00

FI

kiinnitettävä huomiota nuoriin naisiin ja 
tyttöihin, sillä sukupuolten välillä on 
merkittävä ero siinä, kuinka suuri osuus 
tämän ikäryhmän nuorista on 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella;

Tarkistus 25

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan yhtäläistä, 
henkilökohtaista ja kokonaan palkallista 
äitiys- ja isyysvapaata koskevan ylöspäin 
suuntautuvan lähentymisen keinona 
parantaa tasa-arvoa hoivatyössä, 
helpottaa naisten ja miesten tasavertaista 
osallistumista työmarkkinoille ja 
varmistaa palkattoman kotitalous- ja 
hoivatyön oikeudenmukaisempi 
jakautuminen kaventaen siten tilapäisiin 
ja osa-aikaisiin työsuhteisiin liittyviä 
eroja;

Tarkistus 26

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
naisten johtokuntapaikkoja koskevan 
direktiivin käsittelyä;
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Tarkistus 27

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota parantamaan sukupuolen 
mukaan eriteltyjen tietojen keräämistä 
erityisesti sukupuolten eriarvoisuuden 
perimmäisistä syistä työmarkkinoilla, 
kuten erityyppisten hoitovapaiden 
käytöstä, tai vertailukelpoisten tietojen 
keräämistä sukupuolten välisten 
palkkaerojen eri syistä jäsenvaltioissa; on 
vakuuttunut siitä, että riittävän usein olisi 
tehtävä riittävään otantaan perustuva 
ajankäyttöä koskeva tutkimus, jotta 
saadaan tietoa palkattomasta hoidosta ja 
kotitaloustyöhön liittyvistä sukupuolten 
välisistä eroista; korostaakin painokkaasti 
tarvetta seurata sukupuolinäkökulmaan 
liittyvää edistystä samoin kuin uudistusten 
vaikutusta pitkällä aikavälillä; kehottaa 
komissiota myös seuraamaan naisten 
osallistumista työelämään 
viikkotyötuntien määrän, 
työsopimustyyppien ja taloudellisen 
riippumattomuuden perusteella;

Tarkistus 28

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että on tärkeää suunnata 
toimintapolitiikkoja kohti vihreitä ja 
digitaalisia siirtymiä sukupuolten tasa-
arvoa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi; kehottaa sisällyttämään 
siirtymiin järjestelmällisen 
sukupuolivaikutusten arvioinnin ja 
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kohdentamaan erityisiä varoja sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen, jotta saadaan 
aikaan oikeudenmukainen vihreä ja 
digitaalinen siirtymä, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen ja jolla torjutaan kaikenlaista 
syrjintää; kannustaa jäsenvaltioita 
määrittämään vaikuttavia 
rahoitusmalleja, joissa on otettu 
huomioon kansalliset ja paikalliset 
olosuhteet;

Tarkistus 29

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
ja sukupuolitietoista budjetointia sekä 
niiden vaikuttavaa täytäntöönpanoa 
kaikilla politiikan aloilla ja eritoten 
talouspolitiikan eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa;

Tarkistus 30

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. muistuttaa eurooppalaisen 
ohjausjakson ja erityisesti maakohtaisten 
raporttien merkityksestä seurattaessa sitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja erityisesti 
tavoitteen numero 5 ja sen alatavoitteiden 
5.4 ja 5.5 saavuttamisessa;
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Tarkistus 31

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa neuvostoa jatkamaan 
horisontaalista syrjinnän vastaista 
direktiiviä koskevia neuvotteluja, jotta 
varmistetaan naisten ja muiden 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
suojelu yhteiskunnan kaikilla aloilla;

Tarkistus 32

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä 
annetun Istanbulin yleissopimuksen, sillä 
sukupuoleen perustuva väkivalta 
muodostaa jälleen yhden esteen naisten 
osallistumiselle työmarkkinoille ja heidän 
taloudelliselle riippumattomuudelleen;

Tarkistus 33

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
konkreettisiin toimiin seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan häirinnän 
torjumiseksi työhönottokäytännöissä ja 
työpaikoilla, riippumattomia 
raportointimekanismeja koskevat 
vaatimukset mukaan luettuina; kehottaa 
jäsenvaltioita puuttumaan voimistuviin 
pyrkimyksiin heikentää naisten asemaa 
politiikassa ja media-alalla, myös 
verkossa ja työpaikalla tapahtuvaa 
häirintään ja hyväksikäyttöön, joka ajaa 
naisia pois julkisista viroista ja edistää 
haitallisen ja syrjäyttävän ympäristön 
luomista näillä aloilla työskenteleville 
naisille;

Tarkistus 34

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa laatimaan 
toimintapolitiikkoja, joilla tuetaan naisten 
yrittäjyyttä, edistetään naisten 
liiketoimintamahdollisuuksia ja 
rahoituksen saantia, tarjotaan räätälöityä 
koulutusta ja otetaan käyttöön 
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä;
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