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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0183/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta 
vuonna 2020

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin 
ennennäkemättömällä tavalla;

B. ottaa huomioon, että euroalueen työttömyysaste oli 7,5 prosenttia vuonna 2019 ja sen 
odotetaan nousevan noin 9,5 prosenttiin vuonna 2020, vaikkakin jäsenvaltioiden välillä 
on huomattavia eroja;

C. ottaa huomioon, että hallitusten valtuuttamilla sulkutoimilla covid-19-kriisin 
torjumiseksi on merkittävä vaikutus jäsenvaltioiden kansalaisten ja erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien sosioekonomiseen tilanteeseen; katsoo, että covid-19-
kriisillä on suhteettoman negatiivinen vaikutus moniin aloihin ja ammatteihin;

D. toteaa, että covid-19-kriisi on nostanut esille, että jäsenvaltioissa tarvitaan vahvoja 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä;

E. katsoo, että yleisesti ottaen sosiaaliset investoinnit jäsenvaltioissa ovat välttämättömiä 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on tarvittavat järjestelmät korkealaatuisten 
sosiaalipalvelujen tarjoamiseksi kansalaisilleen erityisesti koulutuksen, eläkkeiden ja 
terveydenhuollon aloilla;

F. toteaa, että eri jäsenvaltioiden ja jopa niiden eri alueiden työmarkkinoissa on 
monenlaisia eroja ja ne käyttävät monia erilaisia kehyksiä; toteaa, että nämä kehykset 
ovat kehittyneet ajan kuluessa tietyllä tavalla sekä alueellisella että kansallisella tasolla 
ja tiiviissä yhteydessä paikallisiin sosiaalisen suojelun järjestelmiin;
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G. toteaa, että jäsenvaltioiden työmarkkinoilla oli jo ennen covid-19-kriisiä rakenteellisia 
ongelmia, kuten alhainen osallistumisaste sekä osaamiseen ja pätevyyteen liittyvät 
kohtaanto-ongelmat; katsoo, että kansallisella tasolla tarvitaan kohdennettuja 
toimenpiteitä, jotta työelämän ulkopuolella olevia voidaan valmentaa työmarkkinoiden 
erityistarpeita varten;

H. toteaa, että yksi euroalueen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) suurimmista 
haasteista on ammattitaitoisen työvoiman puute; toteaa, että tietyissä maissa 
ammattitaitoisten työntekijöiden puute kertoo työvoiman vähyydestä, kun taas toisissa 
maissa taustalla on käytettävissä olevan työvoiman ja yritysten tarpeiden välinen 
rakenteellinen epätasapaino;

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat rajoittaneet covid-19-kriisin torjumiseksi tehtyjen 
sulkutoimien taloudellisia seurauksia lomauttamalla kymmeniä miljoonia työntekijöitä 
lyhytaikaisesti Saksan Kurzarbeit -ohjelman (lyhennetty työaika) mallin mukaan, jolloin 
hallitukset maksavat työntekijöille 60–85 prosenttia palkasta ja nämä tekevät 
lyhennettyä työaikaa tai eivät tee töitä lainkaan; ottaa huomioon, että komissio ehdotti 
elokuun 2020 lopussa 81,4 miljardin euron jakamista vastaperustetusta, hätätilasta 
aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisestä tukivälineestä (SURE);

J. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan EU:n viidessä suurimmassa jäsenvaltiossa 
yhdeksän miljoonaa lyhennettyä työaikaa tekevää työntekijää eli 20 prosenttia 
lyhennetyn työajan järjestelmiin kuuluvista työskentelee ”zombie-työpaikoissa” 
toimialoilla, joilla on edelleen vaikeuksia covid-19-taudin vuoksi, mukaan luettuina 
matkustaminen, turismi, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialat sekä viihdeala ja 
vähittäiskauppa; toteaa, että jos palkkatuet lakkaavat vuonna 2021, nämä yhdeksän 
miljoonaa ihmistä ovat vaarassa joutua työttömiksi; toteaa, että näiden ”zombie-
työpaikkojen” osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä on kuusi prosenttia1;

K. katsoo, että digitalisaatio ja tekoäly ovat ratkaisevan tärkeitä monilla taloudenaloilla, 
sillä ne voivat lisätä kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja ja taloudellista vaurautta; toteaa, 
että teknologiset muutokset ovat lisänneet sellaisten työntekijöiden kysyntää, joilla on 
asianmukaista osaamista; katsoo, että vaikka digitalisaatio voi toisaalta tarjota 
mahdollisuuden työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen etenemiseen, toisaalta se voi 
myös aiheuttaa työttömyyttä;

L. ottaa huomioon, että lyhennetyn työajan lisäksi myös muita työmuotoja, kuten etätyö, 
on omaksuttu laajamittaisesti kaikkialla EU:ssa; katsoo, että joustavilla työjärjestelyillä 
ja etätyöllä voi olla olennaisen tärkeä rooli työpaikkojen säilyttämisessä samoin kuin 
työn ja yksityiselämän tasapainon parantamisessa;

M. toteaa, että hallitusten covid-19-kriisin torjumiseksi valtuuttamat sulkutoimet ovat 
johtaneet perhe- ja lähisuhdeväkivallan lisääntymiseen, mikä puolestaan on johtanut 
asunnottomien määrän kasvuun; ottaa huomioon, että asunnottomuuden lisääntymiseen 
viime vuosikymmenen aikana on monia eri syitä ja että asunnottomuuden tehokas 
torjunta edellyttäisi, että jäsenvaltiot toteuttavat toimia eri aloilla, kuten 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17. kesäkuuta 2020.
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terveydenhuollossa, työmarkkinapolitiikassa ja naisten suojelemisessa perhe- ja 
lähisuhdeväkivallalta;

N. katsoo, että covid-19-kriisillä on ollut suhteettoman negatiivinen vaikutus vammaisiin ja 
heidän perheisiinsä; ottaa huomioon, että köyhyysaste, myös lasten kohdalla, on 
edelleen korkea monissa EU:n jäsenvaltioissa ja että myös monilla eläkeläisillä on 
toimeentulovaikeuksia;

O. toteaa, että covid-19-kriisi on paljastanut ja pahentanut ongelmia, joita monet 
kausityöntekijät kohtaavat sairausvakuutuksen, sosiaalisen suojelun ja asianmukaisten 
työaikojen osalta;

P. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti syyskuussa 
2020, että 750 miljardin euron elvytysrahastosta 37 prosenttia käytetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin;

1. on huolissaan covid-19-kriisin ja hallitusten valtuuttamien sulkutoimien sosiaalisista 
vaikutuksista, jotka kohdistuvat erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin, perheisiin ja 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten ikääntyneisiin ja vammaisiin sekä 
kriisin aikana etulinjassa oleviin työntekijöihin; kehottaa jäsenvaltioita olemaan 
rajoittamatta vapauksia, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä;

2. vahvistaa, että työmarkkina- ja työllisyyspolitiikka kuuluvat jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan, ja torjuu näin ollen komission maakohtaiset suositukset;

3. pitää valitettavana, että nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin korkealla tasolla useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että EU:n rahoitusvälineet tällä alalla eivät ole tehokkaita ja 
niillä on saatu aikaan vain vähäisiä tuloksia; muistuttaa, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 3/2015 mukaan nuorisotakuu on 
edistynyt vain vähän ja sen tulokset eivät vastaa alun perin vallinneita odotuksia; pitää 
tässä yhteydessä tarpeellisena parantaa nuorisotakuun tehokkuutta ennen kuin sen 
määrärahojen lisäämistä suunnitellaan; muistuttaa komissiota toissijaisuusperiaatteesta 
nuorisotyöttömyyden osalta ja katsoo, että nuorisotyöttömyyttä voidaan torjua 
paremmin jäsenvaltioiden tasolla ottaen huomioon kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten työmarkkinoiden tarpeet;

4. toteaa, että jäsenvaltioiden olisi päätettävä yksin omista kansallisista toimistaan, joilla 
nuoria autetaan löytämään laadukkaita työpaikkoja; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
ja panemaan täytäntöön tarvittavan sääntelykehyksen työmarkkinoitaan varten sekä 
räätälöimään koulutusjärjestelmänsä siten, että nuoret täyttävät työmarkkinoiden 
vaatimukset; kehottaa jäsenvaltioita luomaan puitteet kaksiosaisia 
ammattikoulutusjärjestelmiä varten;

5. toteaa, että Euroopan väestö ikääntyy; toteaa, että väestörakenteella on merkittävä 
vaikutus työmarkkinoihin; kannustaa tältä osin jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimintatapoja, joilla käännetään väestön ikääntyminen toiseen suuntaan Euroopassa 
turvautumatta muuttoliikkeeseen välineenä, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin; 
korostaa tarvetta nostaa yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työllisyysastetta ja parantaa 
heidän digitaalisia taitojaan sekä luomalla kannustimia eri alojen yrityksille että 
varmistamalla mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen;
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6. hylkää ehdotuksen eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä, koska se olisi 
uusi askel kohti rahansiirtounionia; katsoo, että tällainen järjestelmä ei ratkaise pysyviä 
rakenteellisia kansallisia tai alueellisia työmarkkinaongelmia; kehottaa sen sijaan 
jäsenvaltioita investoimaan riittävästi työmarkkinapolitiikkaan ja talousuudistuksiin 
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi;

7. korostaa, että uuden SURE-välineen on oltava väliaikainen; kehottaa tukea 
vastaanottavia jäsenvaltioita käyttämään osan SURE-rahoituksesta työttömyyden 
uhkaamien ihmisten taitojen parantamiseen, jotta he voivat siirtyä elinkelpoisemmille 
aloille;

8. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla parannetaan vammaisten henkilöiden 
osallistumista ja sopeutumista työmarkkinoille;

9. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työssäkäyville maksetaan palkkaa, jonka 
turvin he voivat elää ihmisarvoista elämää omassa maassaan; muistuttaa tältä osin, että 
jäsenvaltioilla on valta tehdä mahdolliset päätökset vähimmäispalkkojen asettamisesta; 
on huolestunut siitä, että komissio hyödyntää koronaviruksen aikaansaamaa 
dynamiikkaa jatkaakseen oman mallinsa edistämistä talous-, sosiaali- ja 
ympäristökysymyksissä; muistuttaa, että kilpailukykyiset palkat voidaan jo nyt 
saavuttaa riittävällä tavalla työehtosopimusneuvottelujen ja ammattiliittojen avulla;

10. katsoo, että covid-19-pandemia ja hallituksen valtuuttamat sulkutoimet ovat lisänneet 
merkittävästi etätyötuntien määrää; toteaa, että etätyöstä on monia sosiaalisia ja 
taloudellisia etuja työntekijöille ja yrityksille; katsoo, että EU:n toimielinten ja 
virastojen kyky toimia etänä tarjoaa toimielimille ihanteellisen tilaisuuden vähentää 
toimistotiloista aiheutuvia menoja; kannustaa jäsenvaltioita kehittämään, edistämään, 
tukemaan ja sääntelemään etätyötä ja alustatyötä;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ihmisarvoiset työolot liikkuville raja- ja 
kausityöntekijöille;

12. korostaa, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli EU:n talouskasvun ja työpaikkojen 
luomisen muovaamisessa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tukeaan pk-yrityksille;

13. toteaa, että köyhyysaste on edelleen korkea monissa jäsenvaltioissa; korostaa, että 
kunnollisten työpaikkojen luominen on paras tapa torjua köyhyyttä; painottaa, että 
lasten köyhyyteen on monia eri syitä ja että siihen liittyvät kysymykset, kuten 
terveydenhuolto, koulutus, päivähoito, ravitsemus ja asuminen, kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja vastuulle; kehottaa jäsenvaltioita keskittymään ensisijaisesti lasten 
köyhyyden torjuntaan;

14. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden verojärjestelmät ja 
sosiaaliturvajärjestelmät eivät estä työpaikkojen luomista; katsoo, että pk-yrityksille 
suotuisa oikeudellinen ympäristö on tärkeä edellytys talouskasvulle; muistuttaa, että 
vahvat ja kestävät hyvinvointijärjestelmät perustuvat suorituskykyisiin ja hyvin 
toimiviin talouksiin;

15. torjuu kaikki Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaiset pyrkimykset 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen ja sosiaalisen suojelun järjestelmien 
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yhdenmukaistamiseksi, koska se heikentäisi niiden kansallisten politiikkojen 
tehokkuutta näillä aloilla;

16. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden eläkejärjestelmät pysyvät riittävinä ja 
kestävinä työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta; kannustaa 
jäsenvaltioita takaamaan kunnolliset vanhuuseläkkeet ja torjumaan eläkkeensaajien 
köyhyyttä;

17. pitää myönteisenä, että covid-19-kriisin aikana monet jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
poikkeuksellisia toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi 
tarjoamalla hätämajoitusta; kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä 
kasvavan asunnottomuusongelman ratkaisemiseksi;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Or. en


