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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on vakuuttunut, että sosiaalista ja 
kestävää Eurooppaa koskeva 
hallinnointikehys olisi kytkettävä 
seuraaviin uudistuksiin: Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
sosiaalista edistystä koskevan pöytäkirjan 
sisällyttäminen perussopimuksiin, 
sosiaalisten oikeuksien suojeleminen 
samantasoisesti taloudellisten vapauksien 
kanssa sisämarkkinoilla sekä kestävää 
kehitystä ja sosiaalista edistystä koskevan 
sellaisen sopimuksen hyväksyminen, jossa 
sosiaalisten ja kestävyyttä koskevien 
tavoitteiden asettaminen määrätään 
pakolliseksi, jotta voidaan saavuttaa YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet; katsoo 
lisäksi, että eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa olisi noudatettava 
yhteisömenetelmää ja siitä olisi sovittava 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
kesken, kun taas 
määräenemmistöpäätösten piiriin olisi 
otettava useampia sosiaalipolitiikan aloja, 
erityisesti syrjimättömyys, työntekijöiden 
sosiaalinen suojelu (lukuun ottamatta 
rajatylittäviä tilanteita), niiden 
työntekijöiden suojelu, joiden työsopimus 
on irtisanottu, työntekijöiden ja 
työnantajien edustus ja kollektiivinen 
etujen puolustaminen sekä EU:ssa 
laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työehdot;

6. on vakuuttunut, että sosiaalista ja 
kestävää Eurooppaa koskeva 
hallinnointikehys olisi kytkettävä 
seuraaviin uudistuksiin: Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen ja kestävää kehitystä ja 
sosiaalista edistystä koskevan sopimuksen 
sekä sosiaalisten ja kestävyyttä koskevien 
tavoitteiden hyväksyminen, jotta voidaan 
saavuttaa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet; katsoo lisäksi, että 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
maakohtaisten suositusten parempi 
täytäntöönpano sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja siinä olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota sosiaalipolitiikan 
aloihin, erityisesti syrjimättömyyteen, 
työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun 
(lukuun ottamatta rajatylittäviä tilanteita), 
niiden työntekijöiden suojeluun, joiden 
työsopimus on irtisanottu, työntekijöiden ja 
työnantajien edustukseen ja kollektiiviseen 
etujen puolustamiseen sekä EU:ssa 
laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työehtoihin;
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20. kehottaa komissiota tarkistamaan 
julkisia hankintoja koskevaa EU:n 
direktiiviä, jotta voidaan myöntää 
etuuskohtelu työehtosopimuksia 
noudattaville yrityksille; kehottaa 
komissiota myös vahvistamaan 
sosiaalilauseketta ja sulkemaan 
tarjouskilpailujen ulkopuolelle yritykset, 
jotka ovat harjoittaneet rikollista 
toimintaa tai vastustaneet ammattiliittoja 
tai kieltäytyneet osallistumasta 
työehtosopimusneuvotteluihin, ja 
varmistamaan, että julkisia varoja 
investoidaan sellaisiin yrityksiin, jotka 
osallistuvat oikeudenmukaisiin siirtymiin, 
jotta voidaan edistää työehtosopimuksia ja 
lisätä ammattiliittoihin kuulumista; katsoo 
lisäksi, että kaiken yrityksille annettavan 
EU:n taloudellisen tuen ehdoksi olisi 
asetettava, että yritykset noudattavat 
sovellettavia työoloja ja -ehtoja koskevia 
velvoitteita ja/tai työnantajan velvoitteita, 
jotka vahvistetaan asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sekä 
yksityisesti että julkisesti hallinnoidut 
julkishallinnon laitokset tarjoavat 
henkilöstölleen säälliset työolot ja -ehdot ja 
kunnioittavat erityisesti vapautta neuvotella 
ja tehdä alakohtaisia tai yritystason 
työehtosopimuksia ja oikeutta riittävään 
palkkaan;

20. kehottaa komissiota valvomaan 
tiukasti nykyisen julkisia hankintoja 
koskevan EU:n direktiivin 
sosiaalilausekkeen täytäntöönpanoa ja 
tarkastelemaan tarvetta kyseisen 
direktiivin tarkistamiseksi, jotta 
vahvistetaan sosiaalilauseketta ja 
varmistetaan, että julkisia varoja 
käytetään esimerkiksi investointien 
tekemiseen oikeudenmukaisiin siirtymiin 
ja sellaisiin yrityksiin, jotka edistävät 
työehtosopimuksia ja lisäävät 
ammattiliittoihin kuulumista; katsoo 
lisäksi, että kaiken yrityksille annettavan 
EU:n taloudellisen tuen olisi tuettava sitä, 
että yritykset noudattavat sovellettavia 
työoloja ja -ehtoja koskevia velvoitteita 
ja/tai työnantajan velvoitteita, jotka 
vahvistetaan asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sekä 
yksityisesti että julkisesti hallinnoidut 
julkishallinnon laitokset tarjoavat 
henkilöstölleen säälliset työolot ja -ehdot ja 
kunnioittavat erityisesti vapautta neuvotella 
ja tehdä alakohtaisia tai yritystason 
työehtosopimuksia ja oikeutta riittävään 
palkkaan;
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24. on huolissaan epävarmoissa ja 
epätyypillisissä työsuhteissa olevien 
työntekijöiden, näennäisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja 
nollatuntisopimuksella työskentelevien 
työntekijöiden määrän kasvusta, myös 
kansallisissa julkishallinnoissa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 
saavuttamaan vastentahtoisten 
määräaikaisten työsuhteiden ja 
vastentahtoisen osa-aikatyön poistamista 
koskevan tavoitteen ja pyrkimään 
saavuttamaan tavoitteen, että yli 
80 prosenttia luoduista työpaikoista on 
keskipalkkaisia tai korkeapalkkaisia ja 
syntyy kestävillä aloilla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan 
nollatuntisopimuksia ja näennäistä 
itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat 
käytännöt;

24. on huolissaan epävarmoissa 
työsuhteissa olevien työntekijöiden, 
näennäisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja 
nollatuntisopimuksella työskentelevien 
työntekijöiden määrän kasvusta, myös 
kansallisissa julkishallinnoissa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 
saavuttamaan vastentahtoisten 
määräaikaisten työsuhteiden ja 
vastentahtoisen osa-aikatyön poistamista 
koskevan tavoitteen vuoteen 2030 
mennessä ja pyrkimään saavuttamaan 
tavoitteen, että suurin osa luoduista 
työpaikoista on keskipalkkaisia tai 
korkeapalkkaisia ja syntyy kestävillä 
aloilla;
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Paragraph 27

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toteaa, että oikeudenmukainen, 
sosiaalisesti kestävä työ ja työntekijöiden 
todellinen osallistuminen työolojen ja -
ehtojen suunnitteluun ovat tärkeämpiä kuin 
koskaan niin digitaalisilla alustoilla kuin 
kaikilla muillakin aloilla ja että 
työntekijöillä on oltava demokraattista 
vaikutusvaltaa työn hallinnointiin; 
korostaa, että digitalisaation hyödyt on 
jaettava laajasti ja tasapuolisesti ja että 
digitaalialan työntekijöillä on oltava samat 
oikeudet ja työolot ja -ehdot kuin muillakin 
aloilla; kehottaa komissiota ehdottamaan 
säällisiä työoloja ja -ehtoja ja -oikeuksia 
digitaalitaloudessa koskevaa direktiiviä, 
jonka piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, 
myös epätyypillistä työtä epätyypillisillä 
työsopimuksilla tekevät sekä 
alustatalousyritysten työntekijät ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat; kehottaa 
komissiota varmistamaan tässä 
direktiivissä, että alustatalousyritykset 
noudattavat voimassa olevaa kansallista ja 
unionin lainsäädäntöä, selventämään 
alustatalouden työntekijöiden 
ammattiasemaa kumottavissa olevalla 
olettamalla, että kyseessä katsotaan 
olevan työsuhde, ja turvaamaan 
alustatalouden työntekijöiden työolot, 
sosiaalisen suojelun ja terveyden ja 
turvallisuuden sekä 
järjestäytymisoikeuden, ammattiliittojen 

27. toteaa, että oikeudenmukainen, 
sosiaalisesti kestävä työ ja työntekijöiden 
todellinen osallistuminen työolojen ja -
ehtojen suunnitteluun ovat tärkeämpiä kuin 
koskaan niin digitaalisilla alustoilla kuin 
kaikilla muillakin aloilla ja että 
työntekijöillä on oltava demokraattista 
vaikutusvaltaa työn hallinnointiin; 
korostaa, että digitalisaation hyödyt on 
jaettava laajasti ja tasapuolisesti ja että 
digitaalialan työntekijöillä on oltava samat 
oikeudet ja työolot ja -ehdot kuin muillakin 
aloilla; kehottaa komissiota ehdottamaan 
säällisiä työoloja ja -oikeuksia 
digitaalitaloudessa koskevaa direktiiviä, 
jonka piiriin kuuluvat kaikki työntekijät; 
kehottaa komissiota varmistamaan tässä 
direktiivissä, että alustatalousyritykset 
noudattavat voimassa olevaa kansallista ja 
unionin lainsäädäntöä, selventämään 
alustatalouden työntekijöiden 
ammattiasemaa ja turvaamaan 
alustatalouden työntekijöiden työolot, 
sosiaalisen suojelun ja terveyden ja 
turvallisuuden sekä järjestäytymisoikeuden 
ja oikeuden käydä 
työehtosopimusneuvotteluja, myös 
itsenäisten ammatinharjoittajien osalta; 
pitää myönteisenä komission äskettäin 
järjestämää itsenäisiä 
ammatinharjoittajia ja alustoja koskevaa 
julkista kuulemista, jossa pyrittiin 
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edustusta koskevan oikeuden ja oikeuden 
käydä työehtosopimusneuvotteluja, myös 
itsenäisten ammatinharjoittajien osalta; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
kohdennetusti EU:n kilpailuoikeutta siten, 
että epävarmassa työtilanteessa olevien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
kollektiivinen hinnoittelu olisi 
mahdollista, jotta varmistetaan 
neuvotteluasemien parempi tasapaino ja 
oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat;

arvioimaan, onko EU:n kilpailuoikeutta 
tarpeen tarkistaa kohdennetusti, jotta 
yksittäiset itsenäiset ammatinharjoittajat 
voisivat yhdistyä ja tehdä 
työehtosopimuksia, sekä komission 
aikomusta ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia sääntelyyn; odottaa, että 
julkaistaan vaikutustenarviointi, jossa 
esitetään alustavat jatkotoimia koskevat 
vaihtoehdot;

Or. en


