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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
(2020/2084(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 5 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 
N:o 1, 8 ja 28,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen IV osaston 
(Yhteisvastuu),

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

– ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030,

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa vuonna 2015 tehdyn 
Pariisin sopimuksen ja erityisesti sen johdanto-osan, jossa osapuolet ”ottavat huomioon, 
että on ehdottoman tärkeää varmistaa työvoiman oikeudenmukainen siirtyminen ja 
luoda ihmisarvoista työtä sekä hyvälaatuisia työpaikkoja kansallisesti määriteltävien 
ensisijaisten kehitystavoitteiden mukaisesti”,

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimukset ja suositukset, erityisesti vuonna 1947 tehdyn 
sopimuksen, joka koskee ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa (nro 81), 
ILO:n satavuotisjulistuksen (2019) ja helmikuussa 2016 annetut ILO:n suuntaviivat, 
jotka koskevat oikeudenmukaista siirtymää ympäristön kannalta kestäviin talouksiin ja 
yhteiskuntiin kaikille,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1, 3, 4, 5, 8, 
10 ja 13,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista (vammaisyleissopimus) ja sen voimaantulon Euroopan unionissa 
21. tammikuuta 2011 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY mukaisesti,

 – ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen,

 – ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
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(työsyrjintädirektiivi)1,

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/43/EY2,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
(COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 vahvistetun Euroopan parlamentin kannan 
kyseisestä ehdotuksesta3,

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

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

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan h-
hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” 
(COM(2020)0456),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”EU:n talousarvio 
Euroopan elpymissuunnitelman moottorina” (COM(2020)0442),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon mukautetusta 
komission työohjelmasta vuodeksi 2020 (COM(2020)0440),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2020 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian 
jälkeisen elpymisen tukemiseksi (COM(2020)0441),

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä4,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2020 julkaistun komission kertomuksen 
väestönmuutoksen vaikutuksesta (COM(2020)0241),

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2017 annetun alueiden komitean lausunnon EU:n 
vastauksesta väestönkehityksen haasteeseen (2017/C017/08),

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 annetun komission ehdotuksen neuvoston 

1 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
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suositukseksi kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (COM(2020)0275),

– ottaa huomioon ehdotukseen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Silta työelämään – 
entistä vahvempi nuorisotakuu” liitetyn, 1. heinäkuuta 2020 annetun komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2020)0124),

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista5,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen 
erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat6,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta7,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista8,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön aiheesta 
”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 
2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat”,

– 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,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 8. heinäkuuta 2019 
annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/11819,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”10,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin esittelemät poliittiset 
suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (2019–2024): ”Kunnianhimoisempi 

5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0194.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0180.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0337.
9 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
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unioni: Ohjelma Euroopalle”,

– ottaa huomioon 23. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edistettäessä innovointia 
digitaalitaloudessa”,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2020 julkistetun komission kevään 2020 talousennusteen,

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Kohtuulliset vähimmäispalkat kaikkialle Eurooppaan”,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Euroopan elpymissuunnitelma ja monivuotinen rahoituskehys 2021–2027”,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”EU:n yhteiset vähimmäisvaatimukset työttömyysvakuutuksille – 
konkreettinen askel kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutumista 
käytännössä”,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) tutkimuksen 
”COVID-19: Policy responses across Europe”,

– ottaa huomioon vuonna 2020 julkaistun yhteisen tutkimuskeskuksen teknisen raportin 
”The COVID confinement measures and EU labour market” ja erityisesti siinä esitetyn 
analyysin uusimmasta saatavilla olevasta näytöstä etätyön malleista EU:ssa,

– ottaa huomioon uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja vuonna 2014 
käynnistetyn Torinon prosessin, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan sopimusjärjestelmää Euroopan neuvostossa ja sen suhteessa Euroopan 
unionin oikeuteen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0233/2020),

A. toteaa, että kestävä kehitys on yksi Euroopan unionin perustavoitteista; ottaa huomioon, 
että sosiaalinen markkinatalous perustuu kahteen toisiaan täydentävään pilariin: 
kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaan ja vahvoihin sosiaalipoliittisiin 
toimenpiteisiin, ja näiden on tarkoitus johtaa täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen 
edistykseen; ottaa huomioon, että kestävän kehityksen kolme pilaria ovat taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöä koskeva pilari; ottaa huomioon, että kestävä kehitys perustuu 
muun muassa täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen; ottaa huomioon, että tämä 
on yksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetuista Euroopan unionin perustavoitteista; toteaa, että tähän asti etusijalle on 
asetettu talouden ja ympäristön kestävyys;
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B. ottaa huomioon, että Euroopalla on edessään uusia haasteita, kuten sukupolvien välisen 
eriarvoisuuden lisääntyminen, sosiaalisten, terveydellisten, taloudellisten ja ympäristöön 
liittyvien mahdollisuuksien ja resurssien väheneminen, alueelliset erot sekä perustavaa 
laatua olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen, työpaikkojen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien sekä sosiaalisen infrastruktuurin epätasa-arvoinen 
saatavuus; toteaa, että eriarvoisuuden vähentäminen on sekä EU:n että jäsenvaltioiden 
vastuulla; ottaa huomioon, että (tulojen ja mahdollisuuksien) eriarvoisuus on lisääntynyt 
useimmissa jäsenvaltioissa vuoden 2008 talouskriisin jälkeen, mikä on asettanut 
kyseenalaiseksi kasvun kestävyyden ja osallistavuuden ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, ja että tältä osin edistyminen kohti Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita on ollut vaikeaa;

C. ottaa huomioon, että Euroopassa ja maailmassa on voimakas ja oletettu tarve 
oikeudenmukaiselle siirtymiselle luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja vahvaan ympäristönsuojeluun, jotta voidaan 
turvata tulevien sukupolvien toimeentulo, turvallisuus, terveys ja vauraus; katsoo, että 
siirtyminen kohti vakaata ja kestävää vihreää ja ympäristöystävällistä taloutta ja 
sosiaalista ulottuvuutta edellyttää julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ja että 
siirtymien ohella tarvitaan uudelleenteollistamista, teollisen perustan nykyaikaistamista 
ja sisämarkkinoiden vahvistamista; ottaa huomioon, että vihreä siirtymä, digitaalinen 
muutos ja väestörakenteen muutokset vaikuttavat Euroopan alueisiin, aloihin, 
työntekijöihin ja väestöryhmiin eri tavoin ja että nämä siirtymät ja muutokset 
edellyttävät merkittävää uudelleenkoulutusta ja työvoiman uudelleenkohdentamista, 
jotta voidaan estää työpaikkojen häviäminen asianomaisilta aloilta;

D. ottaa huomioon, että ne Euroopan alueet, joilla on suurin tarve kestävään siirtymään, 
ovat yleensä myös niitä, joilla köyhyys ja syrjäytyminen on yleistä; katsoo, että nopea 
elpyminen edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä ja investointeja, joissa olisi 
keskityttävä lieventämään pandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, 
käynnistämään uudelleen taloudellinen toiminta, edistämään kestävää kehitystä, vihreää 
siirtymää ja digitalisaatiota ja panemaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteet, jotta voidaan saada aikaan tehokkaammat ja vahvemmat 
hyvinvointivaltiot; katsoo, että kansainvälisesti kilpailukykyisen Euroopan on 
perustuttava vahvaan sosiaaliseen Eurooppaan, jotta voidaan luoda tie kestävään 
kasvuun, laadukkaisiin työpaikkoihin ja vakaisiin sosiaaliturvajärjestelmiin kaikille;

E. ottaa huomioon, että Eurofoundin tutkimus paljastaa Euroopan unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden monimutkaisuuden ja siinä ehdotetaan, että Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin liittyvää sosiaali-indikaattorien tulostaulua olisi täydennettävä 
lisäindikaattoreilla, jotka koskevat työn laatua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, vahvoja sosiaaliturvajärjestelmiä ja oikeudenmukaista 
liikkuvuutta;

F. ottaa huomioon, että vuonna 2010 käynnistetyllä Eurooppa 2020 -strategialla oli määrä 
edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua; katsoo, että Lissabonin strategian 
täytäntöönpanossa olisi pitänyt painottaa voimakkaammin ennemminkin kestävyyttä ja 
osallistavuutta kuin kasvua;

G. ottaa huomioon, että kuten SEUT-sopimuksen 151 artiklassa mainitaan, unionin ja 
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jäsenvaltioiden tavoitteena on, ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet sellaisina kuin 
ne ovat Torinossa 18. lokakuuta 1961 allekirjoitetussa Euroopan sosiaalisessa 
peruskirjassa ja vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa 
yhteisön peruskirjassa, työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen kohentaminen siten, 
että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä kohennettaessa, riittävä sosiaalinen 
suojeleminen, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, inhimillisten voimavarojen 
kehittäminen tarkoituksena saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, ja syrjäytymisen 
torjuminen; ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin perustuvat 
aloitteet kuuluvat EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun vastuuseen ja että jäsenvaltioilla on 
erilaiset sosiaaliset järjestelmät ja perinteet; katsoo siksi, että tällaisilla aloitteilla olisi 
suojeltava kansallisia työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä ja tarjottava parempi suoja; 
ottaa huomioon, että perusoikeudet, suhteellisuus, oikeusvarmuus, yhdenvertaisuus lain 
edessä ja toissijaisuus ovat unionin oikeuden yleisiä periaatteita ja että niitä on siksi 
kunnioitettava;

H. ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuja niissä taloudellisissa ja poliittisissa 
johtoasemissa, joissa päätetään politiikkatoimista covid-19-pandemian torjumiseksi; 
katsoo, että naiset olisi otettava mukaan päätöksentekoon, jotta saadaan enemmän 
näkökulmia, tietoa ja kokemusta ja näin ollen parempia tuloksia politiikkatoimista;

I. ottaa huomioon, että sosiaaliturvajärjestelmät edistävät osaltaan ihmisarvoisen elämän 
takaamista; ottaa huomioon, että kyseisiin järjestelmiin kuuluvat sosiaaliturva, 
terveydenhuolto, koulutus, asuminen, työllisyys, oikeusasiat ja sosiaalipalvelut muita 
heikommassa asemassa oleville ryhmille ja että niillä on keskeinen rooli sosiaalisen 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
edistämisessä sekä vuonna 1948 annetussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa vahvistetun sosiaalista suojelua koskevan oikeuden takaamisessa; ottaa 
huomioon, että sosiaalisen suojelun politiikat ovat keskeisen tärkeitä osia kansallisissa 
kehitysstrategioissa köyhyyden ja haavoittuvuuden vähentämiseksi koko elämänkaaren 
ajan sekä osallistavan ja kestävän kasvun tukemiseksi;

J. ottaa huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut 
ovat työnantajien ja ammattiliittojen keskeisiä välineitä oikeudenmukaisten palkkojen ja 
työolojen ja -ehtojen aikaansaamiseksi ja että vahvat 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmät lisäävät jäsenvaltioiden palautumis- ja 
kestokykyä talouskriisien aikana; toteaa, että yhteiskunnat, joissa on vahvat 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmät, ovat yleensä vauraampia ja tasa-arvoisempia; 
katsoo, että oikeus työehtosopimusneuvotteluihin koskee kaikkia eurooppalaisia 
työntekijöitä ja että sillä on ratkaisevan tärkeitä vaikutuksia demokratiaan ja 
oikeusvaltioon, myös sosiaalisten perusoikeuksien kunnioittamiseen; ottaa huomioon, 
että työehtosopimusneuvottelut ovat unionin perusoikeus ja että perusoikeuskirjan 
28 artikla velvoittaa unionin toimielimet kunnioittamaan niitä; katsoo, että tässä 
yhteydessä politiikkatoimet, joissa kunnioitetaan, edistetään ja vahvistetaan keskitettyä 
sopimista ja työntekijöiden asemaa palkanmuodostusjärjestelmissä, ovat ratkaisevassa 
asemassa korkeatasoisten työolojen ja -ehtojen aikaansaamisessa;

K. katsoo, että työehtosopimusneuvottelut ovat keskeinen väline työelämän oikeuksien 
edistämiseksi; ottaa huomioon, että OECD:n tietojen mukaan sekä ammattiliittoihin 
kuuluminen että työehtosopimusneuvottelujen kattavuus ovat vähentyneet merkittävästi 
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viime vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että työehtosopimusneuvottelujen kattavuus 
on heikentynyt vuoden 2000 jälkeen 22 jäsenvaltiossa 27:stä; ottaa huomioon, että työn 
ja työympäristön laatu on keskimäärin korkeampi maissa, joissa ammatillisen 
järjestäytymisen aste on hyvä ja työehtosopimusten kattavuus on laaja; katsoo, että 
työehtosopimusneuvottelut edistävät työmarkkinoiden hyvää toimivuutta edellyttäen, 
että niiden kattavuus on laaja ja ne ovat hyvin koordinoituja;

L. ottaa huomioon, että Eurofoundin mukaan työehtosopimusneuvottelujärjestelmään on 
kohdistunut paineita ja että vuoden 2008 taantuma on johtanut sen hajauttamiseen; ottaa 
huomioon, että vaikka arvioidaan, että joka kuudes työntekijä EU:ssa kuuluu 
työehtosopimuksen piiriin, on vaikeaa saada perusteellisempien tietojen muodossa 
luotettavaa näyttöä työehtosopimusneuvottelujen ja työehtosopimusten kattavuudesta 
EU:n eri osissa; ottaa huomioon, että Euroopan ammattiyhdistysinstituutin (ETUI) 
toimittamien tietojen mukaan ammattiliittoihin kuulumisaste on EU:ssa keskimäärin 
noin 23 prosenttia ja siinä on suurta vaihtelua jäsenvaltioiden välillä (ylimmillään 
74 prosenttia ja alimmillaan 8 prosenttia); ottaa huomioon, että myös työnantajien 
järjestäytymisaste ja työnantajajärjestöjen markkinaosuudet vaihtelevat huomattavasti;

M. ottaa huomioon, että sosiaalisilla investoinneilla tarkoitetaan ihmisiin investoimista 
heidän elinolojensa parantamiseksi; toteaa, että sosiaalisten investointien kannalta 
keskeisiä politiikanaloja ovat muun muassa sosiaaliturva, terveydenhuolto, 
pitkäaikaishoito, koulutus, asuminen, työllisyys, oikeusasiat ja sosiaalipalvelut muita 
heikommassa asemassa oleville ryhmille; ottaa huomioon, että hyvin suunnitellut 
sosiaalipolitiikat edistävät voimakkaasti kestävää kehitystä ja kasvua sekä suojelevat 
ihmisiä köyhyydeltä ja toimivat talouden vakauttajina;

N. ottaa huomioon, että köyhyysasteen ennustetaan kasvavan covid-19-pandemian 
seurauksena; ottaa huomioon, että tämä kehitys uhkaa erityisesti naisia, nuoria, 
ikääntyneitä, vammaisia henkilöitä ja suurperheitä; ottaa huomioon, että yhden hengen 
kotitalouksien ja yksin asuvien ikäihmisten määrä on kasvussa; ottaa huomioon, että 
yhden hengen kotitaloudet ovat suuremmassa köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa ja että 
yksin eläessään erityisesti iäkkäät naiset ovat suuremmassa köyhyysvaarassa kuin 
iäkkäät miehet; ottaa huomioon, että yksinhuoltajakotitaloudet ovat suuressa köyhyyden 
ja vakavan köyhyyden vaarassa ja että niiden on vaikea suunnitella tuloja ja menoja, 
koska tulonsaajia on vain yksi ja yksinhuoltajien työllisyysaste on alhaisempi; ottaa 
huomioon, että yhä useammat nuoret aikuiset ovat nyt riippuvaisia vanhemmistaan, 
jotta eivät ajautuisi köyhyyteen, mutta kolmen sukupolven kotitalouksista 29 prosenttia 
on köyhyysvaarassa ja 13 prosenttia elää erittäin köyhissä oloissa;

O. katsoo, että kotona ja työmarkkinoilla esiintyvä sukupuoleen perustuva syrjintä voi 
johtaa resurssien epätasaiseen jakautumiseen, mikä altistaa naisia miehiä enemmän 
köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle; toteaa, että jos naiset ajautuvat köyhyyteen, 
heillä on vähemmän mahdollisuuksia päästä siitä pois;

P. toteaa, että työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen eriytyminen EU:ssa on 
edelleen merkittävää ja että naiset ovat yliedustettuina vähemmän kannattavilla aloilla; 
ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on vaikuttanut erityisesti epävarmoissa 
työsuhteissa oleviin naisiin, sillä he menettivät ensimmäisinä työpaikkansa, mikä on 
aiheuttanut taloudellisia seurauksia heidän perheilleen, heikentänyt heidän taloudellista 
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riippumattomuuttaan sekä johtanut riittämättömään sosiaaliturvaan kriisiaikoina;

Q. ottaa huomioon, että vuonna 2018 EU-27:ssä oli lähes 109 miljoonaa köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevaa henkilöä, mikä vastaa 21,7:ää prosenttia koko 
väestöstä, ja näiden joukossa on 23 miljoonaa lasta11; ottaa huomioon, että EU ei 
saavuttanut vuoden 2020 tavoitettaan vähentää köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten määrää vähintään 20 miljoonalla; ottaa huomioon, että 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrä 
todennäköisesti kasvaa unionissa covid-19-kriisin seurauksena; ottaa huomioon, että 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita asunnottomuus on lisääntynyt kymmenen viime 
vuoden aikana tasaisesti 70 prosentilla ja että EU:ssa ainakin 700 000 ihmistä on joka 
yö vailla suojaa; ottaa huomioon, että covid-19 on osoittanut, että asunnottomuus on 
sekä sosiaalinen että kansanterveydellinen kriisi12; ottaa huomioon, että noin viidesosa 
EU:n väestöstä on vaarassa velkaantua vakavasti ja että monet eivät saa 
sosiaalietuuksia, joihin heillä on kansallisten järjestelmiensä nojalla oikeus;

R. ottaa huomioon, että joka viides työntekijä EU:ssa on huonolaatuisessa työpaikassa; 
ottaa huomioon, että työmarkkinoiden polarisaation ja epätyypillisten työmuotojen 
odotetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana lisääntyvän entisestään ja että 
työpaikkojen määrä osaamiskirjon ylä- ja alapäässä todennäköisesti kasvaa13; ottaa 
huomioon, että teknologinen muutos ja tekoälyn käyttö voivat muuttaa työmarkkinoita 
merkittävästi; toteaa, että tämä lisää tuloeroja; ottaa huomioon, että työvoiman kysyntä 
on jatkuvasti ollut heikointa palkkajakauman keskivaiheilla, erityisesti taantuman ja 
työllisyyden supistumisen aikana vuosina 2008–2013, mikä johtuu osittain työllisyyden 
siirtymisestä valmistus- ja rakennusteollisuudesta palvelualalle; toteaa, että pandemia 
todennäköisesti vahvistaa tätä suuntausta entisestään; toteaa, että matalan osaamistason 
työpaikat tulevat aina olemaan olennaisen tärkeitä yhteiskunnille ja että niistä on 
saatava asianmukaista palkkaa ja niiden työolojen ja -ehtojen on oltava säälliset; toteaa, 
että digitalisaatio voi luoda mahdollisuuksia taitojen parantamiseen, mutta se ei 
välttämättä paranna työoloja ja -ehtoja tai luo uusia laadukkaita työpaikkoja kaikille;

S. ottaa huomioon, että siirtyminen määräaikaisista työsopimuksista vakituisiin 
työsopimuksiin on lähestulkoon olematonta; ottaa huomioon, että 60 prosenttia 
työntekijöistä on määräaikaisessa työssä vastoin tahtoaan; ottaa huomioon, että 
siirtymisaste on erityisen alhainen maissa, joissa määräaikaisia työsuhteita on paljon; 
ottaa huomioon, että jopa julkishallinnot ovat liian usein korvanneet virkamiehiä 
määräaikaisilla työntekijöillä, joiden työolot ja -ehdot ovat epävarmemmat;

T. ottaa huomioon, että Eurofoundin tutkimus uusista työmuodoista osoittaa, että uudet ja 
yhä tärkeämmiksi tulevat työmuodot, jotka poikkeavat perinteisistä työnantajien ja 
työntekijöiden välisistä suhteista ja/tai joille ovat ominaisia epätyypilliset työn 
organisointi ja työmallit, eivät yleensä kuulu sosiaalisen suojelun, 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-
f147-b839ee522578 
12 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
13 Eurofound (2018), ”Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators”, Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
Eurofound (2017), Kuudes Euroopan työolotutkimus – tiivistelmäraportti (vuoden 2017 päivitys), Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
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työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen piiriin; toteaa 
lisäksi, että koska tällaisia työmuotoja käytetään yleisemmin taloudellisesti vaikeina 
aikoina, olisi harkittava toimia odotettavissa olevan covid-19-pandemiasta johtuvan 
työmarkkinakriisin torjumiseksi;

U. toteaa, että työttömyysaste on yli 7 prosenttia ja nuorisotyöttömyysaste on noussut 
17 prosenttiin ja sen odotetaan nousevan covid-19:n johdosta edelleen14, mikä vaikuttaa 
erityisesti naisiin ja matalan osaamistason tehtävissä työskenteleviin työntekijöihin; 
ottaa huomioon, että euroalueen työttömyysaste oli 8,3 prosenttia vuonna 2020 ja sen 
odotetaan nousevan noin 9,3 prosenttiin vuonna 2021 ja että jäsenvaltioiden välillä on 
huomattavia eroja15; ottaa huomioon, että tiettyjen ryhmien, kuten vammaisten 
henkilöiden, etnisten vähemmistöjen, kuten romaniväestön, nuorten ja ikääntyneiden, 
työttömyysaste voi olla huomattavasti korkeampi; ottaa huomioon, että Eurofoundin 
tutkimuksen ”Living, Working and COVID-19” mukaan covid-19-kriisillä on ollut 
dramaattinen vaikutus työmarkkinoihin, sillä 8 prosenttia työntekijöistä ja 13 prosenttia 
yksin töitä tekevistä itsenäisistä ammatinharjoittajista on joutunut työttömäksi 
pandemian puhkeamisen jälkeen; ottaa huomioon, että kriisin vaikutukset ovat 
kohdistuneet myös niihin, jotka ovat pysyneet työmarkkinoilla, ja heidän työtuntinsa 
ovat vähentyneet huomattavasti, mikä näkyy tulonmenetyksenä ja huolena tulevasta 
työmarkkinoille osallistumisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta;

V. ottaa huomioon, että Eurostatin mukaan vuonna 2018 EU-28:ssa oli 8,3 miljoonaa 
alityöllistettyä osa-aikaista työntekijää, 7,6 miljoonaa henkilöä oli käytettävissä työhön, 
mutta ei hakenut työtä, ja lisäksi 2,2 miljoonaa henkilöä etsi työtä, vaikka ei pystyisi 
aloittamaan työntekoa lyhyessä ajassa; ottaa huomioon, että vuonna 2018 EU-28:ssa 
yhteensä 18,1 miljoonaa ihmistä oli jonkinlaisessa työttömyyttä muistuttavassa 
tilanteessa;

W. ottaa huomioon, että nuorten ja ikääntyneiden työttömyyden torjunta on edelleen yksi 
suurimmista aluetason haasteista EU:ssa;

X. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on tuonut esiin muista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden oikeuksiin liittyviä 
väärinkäytöksiä ja heidän tilanteensa epävarmuuden sekä sosiaalisen suojelun ja 
sosiaaliturvan koordinoinnin alhaisen tason; katsoo, että siksi tarvitaan vahvempaa 
sääntelyä, tehokkaampaa seurantaa ja säällisten työolojen ja -ehtojen sekä asumisolojen 
ja työterveyden ja -turvallisuuden täytäntöönpanon tehokasta valvontaa; toteaa, että 
vuokratyödirektiiviä on tältä osin parannettava;

Y. ottaa huomioon, että miesten ja naisten työllisyysasteen ero oli 11,7 prosenttia vuonna 
2019; ottaa huomioon, että tästä erosta aiheutuu EU:lle valtavia taloudellisia 
kustannuksia, joiden määrä on 320 miljardia euroa vuodessa eli 2,37 prosenttia EU:n 
BKT:stä; ottaa huomioon, että covid-19-kriisi vaikuttaa suhteettomasti naisten 
työtilanteeseen ja sosiaaliseen tilanteeseen, sillä 26,5 prosenttia naisista on 
epävarmoissa työsuhteissa ja heidän osuutensa osa-aikatyöntekijöistä on 60 prosenttia; 
ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aiheuttamat vaikeudet koettelevat enemmän 

14 Työttömyystilastot:Eurostat, heinäkuu 2020
15 Euroopan talousennuste, syksy 2020, Euroopan komissio, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/ip136_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
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naisia kuin miehiä ja tämä johtuu naisvaltaisista aloista sekä lasten ja ikääntyneiden 
hoitamisesta aiheutuvasta rasitteesta, joka on edelleen naisten harteilla;

Z. ottaa huomioon, että vammaiset ja ikääntyneet henkilöt ovat erityisen alttiita kärsimään 
covid-19-kriisissä; ottaa huomioon, että he joutuvat todennäköisesti kärsimään 
suhteettomasti ja heillä on erityisiä tukitarpeita, jotka on otettava huomioon heti 
kättelyssä pandemiaan reagoitaessa, ja että tutkimukset osoittavat, että nämä ryhmät 
ovat suuressa vaarassa sairastua mielenterveysongelmiin;

AA. ottaa huomioon, että Euroopan alueilla on edessään pitkän aikavälin väestönkehityksen 
suuntauksia, jotka ulottuvat elinajanodotteen pidentymisestä syntyvyyden laskuun, 
ikääntyviin yhteiskuntiin, työvoiman vähenemiseen, kotitalouksien koon 
pienentymiseen ja kaupungistumisen lisääntymiseen; ottaa huomioon, että Euroopan 
osuus maailman väestöstä pienenee ja sen odotetaan laskevan alle 4 prosenttiin vuoteen 
2070 mennessä, mikä asettaa haasteita; ottaa huomioon, että väestörakenteen muutokset 
vaikuttavat voimakkaasti maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin;

AB. ottaa huomioon, että pandemia on vaikuttanut erityisesti ikääntyneisiin ja joissakin 
tapauksissa pahentanut eristyksissä olevien tilannetta; ottaa huomioon, että ikääntyneillä 
henkilöillä on suurin riski jäädä ilman internetyhteyttä ja nykyaikaista teknologiaa, 
minkä vuoksi he ovat alttiimpia syrjäytymiselle, digitaalinen syrjäytyminen mukaan 
luettuna; 

AC. ottaa huomioon, että kriisi on lisännyt köyhyyttä kaupungeissa, vaikuttanut enemmän 
keskituloisiin kotitalouksiin ja luonut uusia riskiryhmiä, johtanut alueellisen 
eriarvoisuuden syvenemiseen, pahentanut sosiaalisia haittoja köyhillä kaupunkialueilla 
sekä johtanut julkisten palvelujen epätasa-arvoiseen saatavuuteen ja lisännyt 
sosiaalipalvelujen ja sosiaalisen infrastruktuurin kysyntää paikallistasolla aikana, jolloin 
paikalliset talousarviot ovat ylikuormitettuja;

AD. ottaa huomioon, että Euroopan työolotutkimukseen 2015 perustuvat tutkimukset 
osoittavat, että kun säännöllisesti etätyötä tekeviä verrataan työnantajiensa tiloissa 
työskenteleviin työntekijöihin, etätyöläisten joukossa on puolet enemmän niitä, jotka 
ilmoittavat tekevänsä viikossa enemmän töitä kuin EU:n lainsäädännössä 
enimmäismääräksi asetettu 48 tuntia ja lepäävänsä työpäivien välillä vähemmän kuin 
11 tuntia; ottaa huomioon, että lähes 30 prosenttia säännöllisesti etätyötä tekevistä 
ilmoittaa työskentelevänsä vapaa-ajallaan päivittäin tai useina päivinä viikossa, kun 
työpaikalla työtä tekevien joukossa sama luku on 5 prosenttia; ottaa huomioon, että 
säännöllisesti etätyötä tekevät ilmoittavat myös todennäköisemmin kärsivänsä 
työperäisestä stressistä, unihäiriöistä ja vaikeuksista sovittaa yhteen työ- ja 
perhevelvoitteet;

AE. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian vuoksi ja sen torjumiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden, erityisesti sulkutoimien ja etätyösuositusten, seurauksena 
väkivaltaisessa suhteessa elävät naiset ovat joutuneet pysyvästi alttiiksi väkivallalle, 
mikä on lisännyt naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten määrää; ottaa huomioon, että 
sulkutoimet ovat johtaneet muun muassa siihen, että sukupuoleen perustuva ja perheen 
sisäinen väkivalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti, noin 30 prosenttia joissakin 
Euroopan maissa; toteaa, että yhteensä yli 243 miljoonaa 15–49-vuotiasta naista on 
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kokenut seksuaalista ja/tai fyysistä väkivaltaa eri puolilla maailmaa viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana;

AF. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva paine on lisääntynyt entisestään; ottaa 
huomioon, että käyttöön otetut uudet ja haastavat työn muodot, jotka vaativat uhrauksia 
työ- ja yksityiselämän erottamisen suhteen, ovat johtaneet sulkutoimien aikana 
työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän uusien muotojen räjähdysmäiseen 
lisääntymiseen niin verkossa kuin sen ulkopuolella; ottaa huomioon, että valtaosa 
yrityksistä ja hallituksista ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin näiden ilmiöiden 
torjumiseksi;

1. korostaa, että EU on aloittanut siirtymisen vähähiiliseen, ilmastoneutraaliin, 
resurssitehokkaaseen ja kiertoon perustuvaan talouteen ja että tämän siirtymisen on 
varmistettava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, lisääntyneen hyvinvoinnin, sosiaalisen 
edistyksen, turvallisuuden, vaurauden, tasa-arvon ja osallisuuden korkein taso ja se, että 
ketään ei jätetä jälkeen; katsoo, että kestävä kehitys on vahvasti juurtunut Euroopan 
yhdentymishankkeeseen ja eurooppalaisiin arvoihin ja että sosiaalinen kestävyys on 
perusedellytys vihreän siirtymän, digitaalisen muutoksen ja väestörakenteen muutoksen 
oikeudenmukaisuudelle ja osallistavuudelle; korostaa, että eriarvoisuuden 
vähentämiseksi nämä prosessit on rajattava sellaiseen siirtymään, joka voi tarjota 
sosiaalisia mahdollisuuksia ja jaettua vaurautta; korostaa, että sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, säällinen työ ja toimeentuloon riittävä palkka, yhtäläiset 
mahdollisuudet, oikeudenmukainen liikkuvuus ja vakaat sosiaaliturvajärjestelmät ovat 
olennaisia tekijöitä oikeudenmukaisessa siirtymässä kestävään ja sosiaaliseen 
Eurooppaan;

2. katsoo, että tämä elpymisaika on käytettävä sellaisten uudistusten toteuttamiseen, joissa 
sitoudutaan täysin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen 
tavoitteen täytäntöönpanoon ja jotka perustuvat solidaarisuuteen, integraatioon, 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, vaurauden oikeudenmukaiseen jakautumiseen, 
sukupuolten tasa-arvoon, laadukkaisiin julkisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja kestävään kasvuun, ja toteaa, että tämä on malli, jolla varmistetaan 
tasa-arvo ja sosiaalinen suojelu, otetaan huomioon haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien tarpeet, lisätään osallistumista ja kansalaisuutta ja parannetaan kaikkien 
elintasoa; katsoo, että tämä on paras tapa EU:lle selvitä kriisistä kestävämpänä, 
palautumis- ja kestokykyisempänä ja oikeudenmukaisempana seuraavalle sukupolvelle;

3. korostaa, että edistyminen kohti kestävää, oikeudenmukaista ja osallistavaa sosiaalista 
Eurooppaa edellyttää vahvaa yhteistä sitoutumista sekä YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman edistämiseen että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sisältyvien 
periaatteiden ja oikeuksien täytäntöönpanoon ja toteutumiseen; korostaa, että on 
laadittava kunnianhimoinen poliittinen toimintaohjelma, johon sisältyy yksilöitävissä 
olevia, toteuttamiskelpoisia, kestäviä, selkeitä ja pakollisia sosiaalisen kestävyyden 
tavoitteita ja indikaattoreita; huomauttaa, että seuraava EU:n sosiaalialan huippukokous, 
joka on määrä pitää Portossa toukokuussa 2021, tarjoaa 27 jäsenvaltion, Eurooppa-
neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission johtajille erinomaisen tilaisuuden 
hyväksyä tällainen toimintaohjelma korkeimmalla poliittisella tasolla; kehottaa 
ottamaan työmarkkinaosapuolet mukaan prosessin kaikkiin vaiheisiin;
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Sosiaalisen edistyksen hallinnointikehys

4. katsoo, että Porton toimintaohjelmassa olisi sovellettava kaksitahoista lähestymistapaa 
eli siinä olisi keskityttävä EU:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n 
sosiaalista kestävyyttä koskevaan osioon ja samalla valmisteltava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden toteuttamista hyväksymällä toimintasuunnitelma ja 
toimimalla jatkotoimena Lissabonin strategialle sekä ottamalla käyttöön 
kunnianhimoisia ja pakollisia tavoitteita ja välineitä, joissa määritellään tie kohti 
sosiaalista edistystä ja kestävyyttä; katsoo, että tähän toimintaohjelmaan voisi sisältyä 
vuoteen 2030 ulottuva strateginen kehys kestävälle, oikeudenmukaiselle ja osallistavalle 
sosiaaliselle Euroopalle;

5. korostaa, että vahvaa sosiaalista Eurooppaa koskevan uuden toimintaohjelman 
tavoitteissa on keskityttävä suojelemaan kaikkia ja erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia sekä tekemään elpymisestä osallistava ja sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja että näitä tavoitteita on vahvistettava pakollista 
täytäntöönpanokelpoisuutta koskevalla vaatimuksella, joka vastaa unionin varojen 
saannin ehdoksi asetettuja taloudellisia ja ympäristöön liittyviä velvoitteita; katsoo, että 
tässä mielessä EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkatoimet, ohjelmat ja uudistukset olisi 
suunniteltava siten, että ne edistävät näiden pakollisten tavoitteiden saavuttamista, ja 
että oikeudellisen suojan olisi tarkoitettava sitä, että estetään toimenpiteet, 
politiikkatoimet, ohjelmat tai uudistukset, jotka saattaisivat vaikuttaa kielteisesti näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen tai haitata sitä;

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;

Taloudelliset resurssit vahvaa sosiaalista ja kestävää Eurooppaa varten

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti joustavuutta julkista taloutta ja 
finanssipolitiikkaa koskevien EU:n sääntöjen soveltamisessa, jotta voidaan ottaa 
huomioon poikkeukselliset menot, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää covid-
19-pandemiakriisin sosiaalisia seurauksia, vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
rahoittaa laadukkaita työpaikkoja, julkisia palveluja, köyhyyden torjuntaa sekä vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta; suhtautuu myönteisesti Next Generation EU -
välineeseen, joka on EU:n elpymissuunnitelma; korostaa, että vihreä siirtymä ja 
digitaalinen muutos voidaan saavuttaa vain tukemalla asianmukaisesti koulutuksen, 



RR\1219102FI.docx 15/52 PE657.413v02-00

FI

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon infrastruktuuria, jotta voidaan varmistaa sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja vauraus kaikille; on huolissaan 
siitä, että nykyisessä kriisissä sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuu ennennäkemättömiä 
paineita ja että niihin liittyvät julkiset menot kasvavat eksponentiaalisesti; korostaa, että 
kriisitoimenpiteisiin liittyvät menot eivät saisi olla pois heikoimmassa asemassa olevilta 
vaan ne olisi rahoitettava oikeudenmukaisesti; korostaa, että elpymisen 
vauhdittamiseksi elpymissuunnitelman kautta toteutettavilla EU:n investointitoimilla on 
oltava vahva sosiaalinen ulottuvuus, niillä on vahvistettava sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
investoitava sosiaaliturvaan, terveydenhuollon ja koulutuksen saatavuuteen, 
kohtuuhintaiseen asumiseen, työllisyyteen, oikeusasioihin sekä haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille tarkoitettuihin sosiaalipalveluihin, jotta voidaan torjua kriisin 
sosiaalisia vaikutuksia; katsoo, että investoinnit koulutukseen, hyvin suunnitellut 
progressiiviset vero- ja etuusjärjestelmät, sosiaaliset investoinnit sekä laadukkaiden 
julkisten ja sosiaalipalvelujen tarjoaminen ovat olennaisia keinoja, joilla estetään 
huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle; korostaa, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano Euroopan elpymissuunnitelman ja 
elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä on yhtä tärkeää kuin vihreän kehityksen 
ohjelman ja digitaalisen muutoksen täytäntöönpano; kehottaa siksi asettamaan yhdeksi 
kansallisten uudistusohjelmien tärkeimmistä tavoitteista sen, että tulevat 
elpymispakettiin liittyvät uudistukset johtavat sosiaaliseen lähentymiseen ylöspäin, 
myös taloudellisen tuen avulla; katsookin, että uusia Portossa asetettavia vuoteen 2030 
ulottuvia tavoitteita olisi tuettava elpymissuunnitelmassa taloudellisten ja 
ympäristötavoitteiden rinnalla;

8. korostaa, että elpymispakettiin sisältyvien sosiaalisten investointien olisi vastattava 
kunnianhimoltaan Porton toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita, jotta voidaan tarjota 
myös tarvittavaa taloudellista tukea; katsoo, että näin ollen kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman digitaalisiin ja ympäristöpainopisteisiin tehtäviä investointeja 
vastaava määrä olisi osoitettava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden 
täytäntöönpanoon ja Porton toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ja että 
erityisillä sosiaalisen edistyksen suunnitelmilla olisi täydennettävä kansallisia elpymis- 
ja palautumissuunnitelmia ja kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia; katsoo, että 
näissä sosiaalisen edistyksen suunnitelmissa olisi hahmoteltava, miten Porton 
toimintaohjelman tavoitteet ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet 
pannaan täytäntöön, mikä on sosiaalisten investointien kokoluokka ja mitkä ovat 
asianomaiset alat ja tavoitellut tulokset;

9. muistuttaa, että lyhennetyn työajan järjestelmät ovat tehokas väline työpaikkojen 
säilyttämiseksi talouskriisin aikana; suhtautuu myönteisesti eurooppalaiseen hätätilasta 
aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäiseen tukivälineeseen (SURE) 
kiireellisenä toimenpiteenä, jolla tuetaan jäsenvaltioiden lyhennettyä työaikaa koskevia 
järjestelyjä covid-19-kriisin yhteydessä; korostaa, että tämä on keskeinen kansallisten 
lyhennetyn työajan järjestelmien tukiväline, jonka avulla voidaan turvata työpaikat ja 
taidot sekä säilyttää suuri osa palkoista ja tuloista; kehottaa siksi komissiota arvioimaan 
huolella tämän tilapäisen välineen tuloksia ja selvittämään mahdollisuutta ottaa tässä 
yhteydessä käyttöön – jäsenvaltioiden pyynnöstä – pysyvä erityisväline sellaisen 
odottamattoman kriisin sattuessa, joka johtaa lyhennetyn työajan järjestelyistä ja 
vastaavista toimenpiteistä aiheutuvien menojen tasaiseen kasvuun; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita varmistamaan, että rahoitustukea annetaan ainoastaan yrityksille, jotka 



PE657.413v02-00 16/52 RR\1219102FI.docx

FI

eivät ole rekisteröityneet veroasioissa yhteistyöhaluttomia kolmansien maiden 
lainkäyttöalueita koskevassa yhteisessä EU:n luettelossa tai tarkistetusta EU:n 
luettelosta veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista annettujen neuvoston 
päätelmien liitteessä 1 lueteltuihin maihin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että edunsaajat noudattavat perussopimuksissa vahvistettuja perusarvoja 
ja että julkista rahoitustukea saavat yritykset suojelevat työntekijöitä, takaavat säälliset 
työolot ja -ehdot, kunnioittavat ammattiliittoja ja sovellettavia työehtosopimuksia, 
maksavat osuutensa veroista ja pidättyvät osakkeiden takaisinostosta tai bonusten ja 
osinkojen maksamisesta johdolle ja osakkeenomistajille; korostaa, että lyhennetyn 
työajan järjestelmät on tärkeää yhdistää asianomaisten työntekijöiden koulutukseen ja 
ammatilliseen koulutukseen;

10. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan ilmoitukseen eurooppalaista 
työttömyysvakuutusjärjestelmää koskevasta ehdotuksesta ja kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksensa; vaatii, että kyseisellä järjestelmällä on suojeltava 
kaikentyyppisiä työntekijöitä, vähennettävä julkisiin talouksiin kohdistuvaa ulkoisten 
häiriöiden aiheuttamaa painetta ja turvattava kansalliset työttömyysetuusjärjestelmät 
kriisiaikoina, jolloin menot kasvavat äkillisesti; pyytää, että ehdotus kattaisi talous- ja 
rahaliittoon kuuluvat maat ja että myös muut kuin talous- ja rahaliittoon osallistuvat 
maat voisivat liittyä siihen;

11. on tyytyväinen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käyttöönottoon; korostaa, että 
ympäristönsuojelu- ja ilmastotoimien laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä on olennaisen 
tärkeää niiden tehokkaan täytäntöönpanon kannalta; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet, alue- ja paikallishallinnon sekä kansalaisyhteiskunnan 
tehokkaasti mukaan alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien 
laadintaan; muistuttaa, että ilmastonmuutoksella ja siitä johtuvilla rakennemuutoksilla 
on jo nyt merkittävä vaikutus moniin Euroopan alueisiin ja niiden asukkaisiin; korostaa, 
että vihreiden ja säällisten työpaikkojen luominen on ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan 
aikaan osallistavat ja tasapainoiset työmarkkinat, joilla tuetaan reilua ja 
oikeudenmukaista siirtymistä kohti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa, erittäin 
resurssi- ja energiatehokasta kiertotaloutta ja hiilineutraalia taloutta ja varmistetaan, että 
ketään ei jätetä jälkeen; vaatii korottamaan komission toukokuussa 2020 muutetussa 
ehdotuksessaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle esittämää määrää; vaatii, että 
rahastolla on oltava riittävästi varoja siirtymävaiheessa olevien alueiden tukemiseen ja 
sen varmistamiseen, että luodaan uusia laadukkaita työpaikkoja, ja että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden on oltava johtava periaate rahaston tuen antamisessa; korostaa, että 
tarkistettu Euroopan globalisaatiorahasto on keskeisessä asemassa tuettaessa 
rakennemuutoksesta kärsimään joutuneille työntekijöille tarkoitettuja sosiaalipoliittisia 
ohjelmia, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään rahaston määrärahojen 
merkittävän lisäämisen osana laajempaa oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
eurooppalaista rahoitustukea; kehottaa käyttämään käytettävissä olevia varoja kestävästi 
ja kunnianhimoisesti, jotta voidaan tukea heikoimmassa asemassa olevia ja kehityksessä 
jälkeen jääneitä alueita käyttämällä tarvittaessa siirtymätoimenpiteitä; muistuttaa, että 
ollakseen tukikelpoisia hankkeiden on oltava johdonmukaisia vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja sen vuoteen 2030 ulottuvien välivaiheiden sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa;

12. korostaa muutoksia, joita oikeudenmukainen siirtymä aiheuttaa työmarkkinoilla ja 
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uusien vihreiden työpaikkojen jakautumiseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan strategioita, joilla varmistetaan naisten pääsy uusiin vihreisiin työpaikkoihin 
ja kavennetaan sukupuolten välisiä eroja uusiutuvan energian alan työpaikkojen osalta;

13. palauttaa mieliin, että ennen covid-19-pandemiaa yli 100 miljoonaa eurooppalaista 
kamppaili päivittäin köyhyyden ja aineellisen puutteen kanssa ja että tilanne heikkenee 
tulevaisuudessa entisestään kriisin seurauksena; tunnustaa kaikkien sosiaalialan 
eurooppalaisten rahastojen ja ohjelmien keskeisen merkityksen ja pitää jopa tätäkin 
tärkeämpänä tulevan ESR+:n ja Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) roolia 
seuraavien seitsemän vuoden aikana; korostaa, että elpymistä tukevilla toimilla olisi 
edistettävä työpaikkoja ja kasvua ja yhteiskuntiemme palautumis- ja kestokykyä ja 
oikeudenmukaisuutta ja että toimia olisi täydennettävä vahvalla sosiaalisella 
ulottuvuudella, jonka avulla puututaan sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen ja 
otetaan huomioon kriisistä pahiten kärsimään joutuneiden tarpeet, erityisesti 
haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten köyhyydessä elävien, 
työttömien, ikääntyneiden, nuorten, vammaisten henkilöiden, yksinhuoltajien, 
liikkuvien työntekijöiden ja muuttajien tarpeet; panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on sitoutunut ottamaan käyttöön EGR:n varoja vastauksena covid-19-kriisin 
sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikutukseen, ja korostaa, että EGR:n soveltamisalan 
laajentaminen digitaaliseen muutokseen ja vihreään siirtymään edellyttää tuleviksi 
vuosiksi riittävää rahoitusta; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti 
rahastoa digitaalisen muutoksen ja vihreän siirtymän yhteydessä työttömiksi jääneiden 
työntekijöiden tukemiseen;

14. on huolissaan siitä, että covid-19-pandemiasta elpymisen yhteydessä lähivuosina tulee 
ajankohtaiseksi köyhyyden, myös lapsiköyhyyden, torjunta; painottaa, että 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava vähintään 5 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR+) yhteistyössä hallinnoitavista määrärahoista eurooppalaisen 
lapsitakuujärjestelmän mukaisten toimien tukemiseen; korostaa, että on olennaisen 
tärkeää, että eurooppalaista lapsitakuuta varten luodaan erillinen budjettikohta, johon 
otetaan 3 miljardia euroa sen ensimmäisen vuoden täytäntöönpanoa varten, kun EU 
kärsii covid-19-pandemian seurauksista, ja toteaa, että pandemia vaikuttaa vielä 
enemmän lapsiin, jotka ovat kaikista muita heikommassa asemassa olevista ryhmistä 
haavoittuvin, ja korostaa, että eurooppalaiseen lapsitakuuseen olisi investoitava 
yhteensä ainakin 20 miljardia euroa vuosina 2021–2027; vaatii, että tätä täydennetään 
kattavalla köyhyyden vastaisella strategialla, johon sisältyy toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan kunnollinen ja kohtuuhintainen asuminen ja puututaan asunnottomuuteen; 
muistuttaa, että kaikissa lapsiköyhyyden poistamista koskevissa strategioissa on otettava 
huomioon yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden todellisuus, sillä 
yksinhuoltajataloudet ja monilapsiset kotitaloudet kuuluvat yhteiskunnan haavoittuviin 
ryhmiin; korostaa myös, että jäsenvaltioiden olisi kohdennettava vähintään 3 prosenttia 
ESR+:n määrärahoista yhteistyössä hallinnoitaviin toimiin, joilla torjutaan ruoan 
puutetta ja aineellista puutetta ja tuetaan vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta;

15. korostaa, että covid-19-kriisi on jo nyt aiheuttanut paljon työttömyyttä ja erityisesti 
tämä koskee nuoria, joiden työsuhteet ovat useammin epävarmoja; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti komission suunnitelmiin vahvistaa eurooppalaista 
nuorisotakuuta ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan nuorisotyöttömyyden 
torjunnan etusijalle; korostaa, että jäsenvaltioiden on jatkossakin investoitava riittävästi 
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ESR+:n varoja nuorten työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin, ja katsoo, että niiden on 
siksi osoitettava vähintään 15 prosenttia yhteistyössä hallinnoitavista ESR+:n 
määrärahoista kohdennettuihin toimiin ja rakenneuudistuksiin, joilla tuetaan nuorten 
laadukkaita työpaikkoja; muistuttaa, että tarvitaan sitovaa, tehokkaampaa ja 
osallistavampaa nuorisotakuuta, joka tarjoaa kaikille työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella oleville ryhmille palkallisia harjoittelu-, oppisopimus- ja 
työharjoittelujaksoja nuorisotakuuta koskevien selkeiden laatukriteerien puitteissa; 
tuomitsee palkattoman harjoittelun, kun se ei liity ammattipätevyyden hankkimiseen, ja 
toteaa, että käytäntö on yksi nuorten tekemän työn hyväksikäytön muoto ja loukkaa 
heidän oikeuksiaan; kehottaa komissiota esittämään oikeudellisen kehyksen tällaisten 
palkattomien harjoittelu-, oppisopimus- ja työharjoittelujaksojen tehokkaalle ja 
täytäntöönpanokelpoiselle kiellolle;

Porton toimintaohjelma: tavoitteet ja ehdotukset

16. katsoo, että Porton toimintaohjelmaan, joka on vahvaa sosiaalista Eurooppaa koskeva ja 
kestävää kehitystä tukeva toimintaohjelma, olisi sisällytettävä taloudellisia, sosiaalisia 
ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita ja sen olisi katettava seuraavat alat: säällinen työ, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet, vankat 
sosiaaliturvajärjestelmät sekä oikeudenmukainen liikkuvuus; katsoo, että 
konkreettisempien tulosten saavuttamiseksi tässä uudessa toimintaohjelmassa olisi 
yhdistettävä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja se olisi kytkettävä oikeuksiin 
perustuvaan lähestymistapaan;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan aktiivisesti julkisten palvelujen 
saatavuudessa esiintyvään digitaaliseen kuiluun, kun monet julkiset palvelut on 
digitalisoitu covid-19-pandemian aikana, varmistamalla EU:n taloudellisen tuen 
sosiaaliselle innovoinnille paikallistasolla, jotta julkiset palvelut olisivat helpommin 
saatavilla, mukaan lukien valmiuksien kehittäminen ja tietoyhteiskuntaan osallistamista 
ja tietolukutaitoa koskevien innovatiivisten alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden 
laajentaminen, jotta varmistetaan, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus käyttää 
laadukkaita, helposti saatavilla olevia ja käyttäjäystävällisiä yleishyödyllisiä palveluja;

1. Säällinen työ ja kestävät ja osallistavat työmarkkinat

18. toteaa, että kohtuulliset palkat ovat oikeudenmukaisten työolojen ja -ehtojen ja 
kukoistavan sosiaalisen markkinatalouden avaintekijä ja että palkkatason olisi oltava 
sellainen, että työntekijät voivat täyttää omat ja perheenjäsentensä tarpeet; katsoo, että 
kaikkien työntekijöiden unionissa olisi saatava palkkaa, joka takaa vähintään 
kohtuullisen elintason; katsoo, että tehostettu keskitetty sopiminen ovat paras tapa 
edistää kohtuullisia palkkoja EU:ssa; kehottaa komissiota tunnistamaan keskitetyn 
sopimisen esteet EU:ssa ja panee merkille ehdotuksen direktiiviksi vähimmäispalkoista 
ja työehtosopimusneuvotteluista; korostaa, että direktiivillä olisi edistettävä 
työssäkäyvien köyhyyden poistamista ja edistettävä keskitettyä sopimista kansallisten 
perinteiden mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon kansallisten 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden ja hyvin toimivat 
työehtosopimusneuvottelumallit; kehottaa jälleen komissiota toteuttamaan tutkimuksen 
toimeentuloon riittävän palkan indeksistä, jotta voidaan arvioida elinkustannukset ja 
kotitalouden perustarpeiden tyydyttämiseen kussakin jäsenvaltiossa ja kullakin alueella 
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tarvittavat tulot, sillä tämä voisi toimia viitevälineenä työmarkkinaosapuolille; vaatii, 
että lakisääteinen vähimmäispalkka vahvistetaan tasolle, joka on säällisen yläpuolella, ja 
työmarkkinaosapuolet otetaan täysimääräisesti mukaan, sillä näin autetaan poistamaan 
työssäkäyvien köyhyyttä ja taataan jokaiselle työntekijälle köyhyysrajan yläpuolelle 
riittävät tulot ottaen samalla huomioon elinkustannusten vaihtelu jäsenvaltioissa; 
kehottaa noudattamaan unionissa koordinoitua lähestymistapaa, jotta reaalipalkkoja 
voidaan korottaa ja jotta vältetään epäterve työvoimakustannuskilpailun laskukierre ja 
lisätään kaikkien sosiaalista lähentymistä ylöspäin;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa työehtosopimusneuvottelujen 90 prosentin kattavuuteen vuoteen 2030 mennessä 
niissä kansallisissa järjestelmissä, joissa yhdistyvät lakisääteinen ja 
työmarkkinaosapuolten harjoittama työoloja ja -ehtoja koskeva sääntely; korostaa, että 
työehtosopimusneuvottelut edistävät sosiaalista markkinataloutta, mikä on Lissabonin 
sopimuksen tavoite; muistuttaa, että Euroopan unionin perussopimuksia, joissa 
nimenomaisesti suojellaan työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä, ja joissakin 
jäsenvaltioissa käytössä olevia itsesääntelyjärjestelmiä on suojeltava, jotta 
työmarkkinaosapuolet voivat säännellä itsenäisesti ja jotta voidaan varmistaa vahva 
legitiimiys ja työehtosopimusten kattavuuden edistyminen; kehottaa jäsenvaltioita 
poistamaan kaiken sellaisen kansallisen lainsäädännön, joka haittaa 
työehtosopimusneuvotteluja, myös varmistamalla ammattiliittojen pääsyn työpaikoille 
järjestäytymistarkoituksessa; korostaa, että jäsenvaltioissa toteutettavat uudistukset eivät 
saisi vaikuttaa kielteisesti työehtosopimusneuvotteluihin ja että niitä on edistettävä 
alakohtaisella tasolla, myös tukemalla työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämistä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan työmarkkinaosapuolet täysimääräisesti 
mukaan unionin päätöksentekoon, myös talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon; katsoo, että ehdotetut tavoitteet edistäisivät työssäkäyvien köyhyyden 
poistamista ja kohtuullisten palkkojen varmistamista eurooppalaisille työntekijöille;

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;

21. panee erittäin huolestuneena merkille nuorisotyöttömyyden korkean tason useissa 
jäsenvaltioissa ja nuorten työntekijöiden työsopimusten haurauden erityisesti aloilla, 
joihin covid-19 vaikuttaa vakavasti; kehottaa vahvistamaan nuorisotakuuvälinettä, jonka 
tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä vähintään 
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50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja sisällyttämään siihen myös kriteerit 
laadukkaiden työpaikkojen luomiselle YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteen 8 mukaisesti; katsoo, että on aika tehdä nuorisotakuusta sekä 
kaikkia jäsenvaltioita sitova että osallistava, mihin kuuluvat aktiiviset tiedotustoimet, 
jotka suunnataan pitkään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olleisiin ja 
sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin nuoriin, kuten vammaisiin nuoriin ja 
romaninuoriin;

22. korostaa, että laadukkaita työpaikkoja koskevassa eurooppalaisessa 
toimintasuunnitelmassa ei ole kyse pelkästään säällisyydestä vaan laadukkaat työpaikat 
hyödyttävät myös taloutta, koska ne parantavat tuottavuutta ja lisäävät kotimaista 
kysyntää; katsoo, että laadukkaaseen työpaikkaan on sisällyttävä toimeentuloon riittävä 
palkka, työsuhdeturva ja sosiaalisen suojelun saatavuus, mahdollisuudet elinikäiseen 
oppimiseen, hyvät työolot ja -ehdot turvallisilla ja terveellisillä työpaikoilla, 
kohtuullinen työaika, joka mahdollistaa työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen, sekä 
ammattiliittojen edustus ja neuvotteluoikeudet; kehottaa komissiota sisällyttämään työn 
laadun nostamista Euroopan laajuisesti koskevan yleistavoitteen eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ja sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun, jotta voidaan ohjata ja arvioida 
työllisyyspolitiikkojen vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon eri jäsenvaltioissa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan sosiaalisille ja työllisyyteen liittyville maakohtaisille 
suosituksille, erityisesti covid-19-kriisin jälkeen annetuille suosituksille, saman 
painoarvon kuin talous- ja budjettisuosituksille;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n työllisyyden 
suuntaviivoja tarkistetaan viimeistään vuoden kuluttua niiden hyväksymisestä vuonna 
2020, jotta voidaan ottaa huomioon covid-19-kriisi ja sen sosiaaliset ja 
työllisyysvaikutukset ja reagoida paremmin vastaaviin tuleviin kriiseihin; pitää 
ehdottoman välttämättömänä, että demokraattisen päätöksenteon vahvistamiseksi 
Euroopan parlamentti osallistuu kasvua ja työllisyyttä koskevien yhdennettyjen 
suuntaviivojen määrittelyyn tasavertaisena toimijana neuvoston kanssa; kehottaa 
Eurofoundia osallistumaan työn laadun mittaamiseen erilaisissa sopimus- ja 
työympäristöissä ja laatimaan politiikan kannalta merkityksellisiä analyysejä, jotka 
auttavat parantamaan työn laatua ja tekemään työstä kestävää;

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;

25. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan työperäisten kuolemantapausten poistamiseen ja 
työperäisten sairauksien vähentämiseen vuoteen 2030 mennessä; kehottaa komissiota 
laatimaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi uuden työterveys- ja -turvallisuusstrategian, 
jossa käsitellään sekä työntekijöiden fyysistä terveyttä että mielenterveyttä; katsoo, että 
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tähän strategiaan on sisällyttävä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevan 
puitedirektiivin tarkistaminen, jotta työntekijöitä voidaan suojella pandemioiden 
kaltaisissa hätätilanteissa, sekä kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista ja stressiperäisistä sairauksista ja se on laadittava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa; kehottaa komissiota jatkamaan syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavia tekijöitä ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin 
päivittämistä ja ehdottamaan sitovia työperäisen altistuksen raja-arvoja vähintään 50 
uudelle aineelle vuoteen 2024 mennessä sekä sisällyttämään direktiiviin aineita, joilla 
on haitallisia vaikutuksia sukupuolielimille, ja ottamaan käyttöön tiukemmat raja-arvot 
haitallisille aineille, kuten syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille; korostaa, että EU:n on seurattava mielenterveyttä ja 
henkistä hyvinvointia koskevaa EU:n toimintakehystä; toteaa, että yhtenä tavoitteena on 
myös syövän ehkäisy, sillä 40 prosenttia syövistä on käsityksen mukaan ehkäistävissä; 
kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisen EU:n syöväntorjuntasuunnitelman, 
jotta voidaan vähentää syövän aiheuttamaa kärsimystä; kehottaa vahvistamaan 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston roolia, jotta voidaan edistää terveellisiä 
ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa ja kehittää edelleen aloitteita, joilla 
parannetaan työsuojelua kaikilla toiminta-aloilla;

26. kehottaa komissiota esittämään hoitoa koskevan EU:n strategisen toimintaohjelman 
lisäaskeleena kohti EU:n terveydenhoitoalan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 
laatukysymyksissä, henkilökohtaisen palvelun työntekijät ja kotitalouspalveluja 
suorittavat työntekijät mukaan luettuina; toistaa, että toimintaohjelmassa on otettava 
huomioon myös omaishoitajien tilanne, sillä EU:ssa on 100 miljoonaa omaishoitajaa, 
joiden vastuulla on 80 prosenttia pitkäaikaishoidosta mutta jotka jäävät useimmiten 
vaille tunnustusta; kehottaa komissiota kehittämään koordinoidusti jäsenvaltioiden 
kanssa sääntelykehyksen, jolla taataan laadukkaat hoitopalvelut, mihin kuuluu myös 
kuluttajia ja potilaita hyödyttävien terveydenhuoltoalan uusien mahdollisuuksien 
arviointi, ja huolehtimaan samalla siitä, että kunnioitetaan julkisten ja yksityisten 
laitosten roolia palvelujen tarjoamisessa kansalaisille ja varmistetaan hoitajille säälliset 
työolot ja -ehdot;

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 edustusta koskevan oikeuden ja oikeuden 
käydä työehtosopimusneuvotteluja, myös itsenäisten ammatinharjoittajien osalta; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kohdennetusti EU:n kilpailuoikeutta siten, että 
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epävarmassa työtilanteessa olevien itsenäisten ammatinharjoittajien kollektiivinen 
hinnoittelu olisi mahdollista, jotta varmistetaan neuvotteluasemien parempi tasapaino ja 
oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat;

28. korostaa, että covid-19-pandemia on korostanut digitaalisten ratkaisujen, erityisesti 
etätyöskentelyn, merkitystä; kehottaa komissiota esittämään direktiivin 
oikeudenmukaisen etätyön vähimmäisvaatimuksista ja -ehdoista, suojelemaan 
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta ja varmistamaan säälliset työolot ja -ehdot, 
mihin kuuluvat myös etätyöskentelyn vapaaehtoisuus, työaikojen kunnioittaminen, 
lomat, työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja muut digitaaliset oikeudet työssä, 
kuten oikeus katkaista yhteys, työntekijöiden yksityisyyden suojelu myös 
etävalvonnalta tai muulta seurannalta sekä mikrosirujen ja tekoälyn käytön kieltäminen 
työhönottoprosesseissa, ottaen samalla huomioon Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolten puitesopimus digitalisaatiosta;

29. kehottaa komissiota esittelemään uuden puitedirektiivin, joka koskee työntekijöille 
tiedottamista, heidän kuulemistaan ja osallistumistaan eurooppalaisissa yhtiömuodoissa, 
alihankintaketjut ja franchise-toimijat mukaan luettuina, ja eurooppalaisia yritysten 
liikkuvuusvälineitä käyttävissä yhtiöissä, jotta voidaan vahvistaa 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien muutosten ennakointia ja rakenneuudistuksia 
koskevat vähimmäisvaatimukset, erityisesti yritystasolla; kehottaa myös tarkistamaan 
eurooppalaisesta yritysneuvostosta annettua direktiiviä, jotta varmistetaan muun muassa 
asianmukainen täytäntöönpanon valvonta, oikeussuojan saatavuus ja sääntöjen 
rikkomisesta määrättävät tehokkaat seuraamukset ja parannetaan erityisen 
neuvotteluryhmän toimintaa, mukaan lukien kansainvälinen tiedotus- ja 
kuulemisprosessi, jotka olisi toteutettava asianmukaisesti ja saatettava päätökseen ennen 
päätöksentekoa; kehottaa komissiota edistämään työntekijöiden osakeomistusta 
välineenä, jolla lisätään työntekijöiden osallisuutta parantamalla työpaikkademokratiaa 
ja vähennetään samalla eriarvoisuutta ja riskiä työpaikan menettämisestä 
laskusuhdanteen aikana;

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan tarvittavat edellytykset ja 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosenttia 
yrityksistä kuuluu kestäviä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien sopimusten 
piiriin, ja laatimaan työntekijöiden kanssa sovittuja strategioita, jotta voidaan vaikuttaa 
myönteisesti ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kehitykseen hallintokäytäntöjen ja 
markkinaläsnäolon avulla, parantaa johtajien vastuuvelvollisuutta kestävän kehityksen 
sisällyttämisessä yritysten päätöksentekoon ja edistää sellaisia yritysten hallinnointi- ja 
ohjauskäytäntöjä, jotka osaltaan parantavat yritysten kestävyyttä muun muassa 
yritysraportoinnin, hallituksen jäsenten palkkioiden, palkkojen suhdeluvun, hallituksen 
kokoonpanon ja sidosryhmien osallistumisen osalta;

31. kehottaa antamaan direktiivin sitovista ihmisoikeuksista, due diligence -velvoitteista ja 
vastuullisesta liiketoiminnasta, mukaan lukien työntekijöiden oikeudet, kuten 
järjestäytymisoikeus, oikeus käydä työehtosopimusneuvotteluja ja oikeus terveyteen ja 
turvallisuuteen, sosiaaliturva ja hyvät työolot ja -ehdot, ja ottamaan käyttöön pakollisen 
due diligence -menettelyn, joka kattaa yritysten toiminnan ja niiden liikesuhteet, 
toimitus- ja alihankintaketjut mukaan luettuina; korostaa, että tällä direktiivillä olisi 
varmistettava ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien täysimääräinen 
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osallistuminen koko due diligence -prosessiin ja taattava oikeus päästä asiaankuuluvilla 
tasoilla kollektiiviseen sopimukseen due diligence -toimista; korostaa, että sekä 
kansallisten työsuojeluviranomaisten että Euroopan työviranomaisen on voitava tehdä 
ketjun kaikissa osissa yhteisiä tarkastuksia, joista on mahdollista valittaa, ja tarjota 
tukea sääntöjen noudattamiseen kaikille unionin yrityksille ja sisämarkkinoille 
halajaville yrityksille; kehottaa komissiota vaatimaan, että kaikki EU:n 
kauppakumppanit ratifioivat ILO:n yleissopimukset nro 81 (Ammattientarkastus 
teollisuudessa ja kaupassa) ja nro 129 (Maatalouden ammattientarkastus);

32. kannustaa komissiota ottamaan huomioon yhteisötalouden yritysten erityispiirteet, sillä 
ne ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi yhteiskunnalle pandemian aikana, ja arvioimaan 
erityisohjelmien ja rahoitusvälineiden kehittämistä; kehottaa komissiota päivittämään 
osuuskuntien ja yhteisötalouden yritysten perustamista ja kehittämistä koskevaa 
kehystään, sillä nämä korostavat luonnostaan oikeudenmukaisia työoloja ja -ehtoja sekä 
työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä;

33. korostaa, että tehokas täytäntöönpanon valvonta on olennaisen tärkeää työntekijöiden 
suojelun ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisen kannalta; pitää valitettavana, että 
useimmat jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen sitoutumisestaan ammattientarkastuksia 
koskevaan ILO:n yleissopimukseen työsuojelutarkastajien määrän osalta; vaatii 
jäsenvaltioita lisäämään täytäntöönpanon valvontaa koskevia valmiuksiaan, jotta 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä kutakin 10 000 työntekijää kohti on vähintään yksi 
työsuojelutarkastaja;

2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

34. korostaa, että lapsiköyhyyden poistamisen ja lasten hyvinvoinnin ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaamisen on kuuluttava Euroopan tärkeimpiin painopisteisiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan eurooppalaisen lapsitakuun 
hyväksymistä ja täytäntöönpanoa, jotta vuoteen 2030 mennessä jokaisella lapsella 
EU:ssa on täysi mahdollisuus saada laadukasta ja maksutonta terveydenhuoltoa, 
koulutusta ja lastenhoitoa, elää kunnollisessa asunnossa ja saada asianmukaista 
ravitsemusta; toteaa, että tämä politiikka on yhdistettävä muihin köyhyyttä ja 
perhepolitiikkaa koskeviin toimiin, jotta se voisi johtaa tasapainoisiin 
toimintapoliittisiin sykleihin, jotka voivat tarjota mahdollisuuksia sosiaaliseen 
osallisuuteen lapsille ja heidän perheilleen, mukaan lukien kansalliset ja paikalliset 
strategiat lapsiköyhyyden torjumiseksi, ottaen huomioon avuntarpeessa olevien eri 
lapsiryhmien paikallistasolla kohtaamat erityishaasteet;

35. tuomitsee sen, että jotkut hallitukset käyttävät pandemiaa tekosyynä heikentääkseen 
työntekijöiden ja naisten tiettyjä perusoikeuksia; muistuttaa luovuttamattomasta 
oikeudesta saada terveydenhoitoa ja päättää omasta kehostaan; korostaa siksi, että 
lisääntymisterveyteen, ehkäisyyn ja aborttiin liittyvät oikeudet on taattava muun muassa 
pidentämällä laillisen abortin määräaikaa; 

36. suhtautuu myönteisesti neuvoston päätelmiin vähimmäistoimeentuloturvan 
lujittamisesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; kehottaa komissiota 
jatkamaan työtä näiden päätelmien pohjalta ja ehdottamaan vähimmäistulojärjestelmiä 
koskevaa kehystä, jotta voitaisiin turvata oikeus ihmisarvoiseen elämään ja poistaa 
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köyhyys sekä käsitellä riittävyyttä ja kattavuutta koskevia kysymyksiä, mukaan lukien 
heikentämiskieltoa koskeva lauseke; korostaa, että kaikkien ihmisten Euroopassa olisi 
kuuluttava vähimmäistulojärjestelmän piiriin ja että eläkkeillä olisi varmistettava 
köyhyysrajan ylittävät tulot;

37. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sitoutumaan sukupuolten palkkaeron, joka on tällä 
hetkellä 16 prosenttia, ja siitä johtuvan eläke-eron poistamiseen ja asettamaan 
tavoitteeksi sen, että palkkaero on nolla prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 
noudattamalla periaatetta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä sama palkka; kehottaa komissiota esittämään pikaisesti 
palkkauksen avoimuutta koskevan oikeudellisen kehyksen, kuten se alun perin lupasi 
esittää komission toimikauden ensimmäisten sadan päivän aikana, mukaan lukien 
palkkauksen avoimuutta koskeva raportointi ja palkkatasoa koskevat tiedot; toistaa, että 
sukupuolten välinen eläke-ero johtuu myös riittämättömistä eläkejärjestelmistä, joissa ei 
oteta asianmukaisesti huomioon äitiys- tai vanhempainvapaita; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan pitkän aikavälin toimia, joilla vähennetään naisten korkeaa 
työttömyyttä, varmistetaan naisten osallistuminen työmarkkinoille ja varmistetaan 
miesten ja naisten yhtäläinen osallistuminen ja yhtäläiset mahdollisuudet 
työmarkkinoilla, sekä ottamaan käyttöön aloitteita, joilla edistetään naisten rahoituksen 
saantia, naisten yrittäjyyttä ja naisten taloudellista riippumattomuutta;

38. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön konkreettisia toimenpiteitä, joita sovelletaan 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja joissa otetaan asianmukaisesti huomioon 
pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteet, kuten työn arvon arviointikriteerien 
selkeä määrittely, sukupuolineutraalit työtehtävien arviointi- ja luokittelujärjestelmät, 
sukupuolten palkkausta koskevat tarkastukset ja raportit samapalkkaisuuden 
takaamiseksi, työntekijöiden oikeus pyytää kaikkia palkkatietoja ja oikeus 
muutoksenhakuun sekä selkeät tavoitteet yritysten toteuttamille tasa-arvotoimille; 
kehottaa lisäksi parantamaan oikeussuojan saatavuutta ja ottamaan käyttöön vahvemmat 
prosessuaaliset oikeudet palkkasyrjinnän torjumiseksi; kehottaa komissiota edistämään 
työmarkkinaosapuolten ja työehtosopimusneuvottelujen asemaa kaikilla tasoilla 
(kansallisella, alakohtaisella, paikallisella ja yritysten tasolla) tulevassa palkkauksen 
avoimuutta koskevassa lainsäädännössä; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
tehokkaita täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimia niitä varten, jotka eivät noudata 
sääntöjä, kuten seuraamuksia ja sanktioita työnantajille, jotka rikkovat oikeutta tasa-
arvoon;

39. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
käsittelyä ja hyväksymään kunnianhimoisen kannan neuvostossa, jotta voidaan puuttua 
naisten ja miesten väliseen huomattavaan epätasapainoon korkeimman tason 
päätöksenteossa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden johtokuntiin kohdistuvan lasikattovaikutuksen poistamiseen 
asettamalla tavoitteeksi naisten vähintään 40 prosentin osuuden ylemmissä 
johtotehtävissä;

40. kehottaa komissiota esittämään vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan Euroopan 
vammaisstrategian, joka kattaa kaikki vammaisyleissopimuksen määräykset ja sisältää 
kunnianhimoisia, selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita, suunniteltuja toimia selkeine 
aikatauluineen ja kohdennettuine määrärahoineen ja jota tuetaan riittävin resurssein 
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varustetulla seurantamekanismilla ja selkeillä vertailuarvoilla ja indikaattoreilla, joissa 
korostetaan myös tarvetta saavuttaa tavaroiden ja palvelujen, myös rakennetun 
ympäristön, osallistavan koulutuksen ja työmarkkinoiden, esteetön saatavuus ja 
tekoälyn käyttöä, jotta vammaiset henkilöt voivat osallistua täysipainoisesti 
yhteiskuntaan, sekä sitoutumista pitkäaikaishoitoa tarvitsevien laitoshoidosta 
luopumiseen; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään koheesiorahastosta, EAKR:sta ja 
erityisesti ESR:sta saatavilla olevia varoja parantaakseen sellaisten henkilöiden pääsyä 
julkisiin tiloihin, joilla on erityistarpeita, mukaan lukien vammaiset henkilöt, henkilöt, 
joilla on lapsia, sekä ikääntyneet henkilöt, joille sosiaalinen syrjäytyminen on vieläkin 
totta;

41. kehottaa sisällyttämään sukupuolinäkökulman tulevaan vammaisten henkilöiden tasa-
arvostrategiaan 2021 ja kiinnittämään asianmukaista huomiota työmarkkinoille pääsyn 
parantamiseen kohdennetuilla toimenpiteillä ja toimilla;

42. tukee osallistavan ja helposti saatavilla olevan koulutuksen edistämistä, mukaan lukien 
laajakaistaiset internetyhteydet, sekä ammatillisen ja digitaalisen koulutuksen 
edistämistä, myös heikossa asemassa oleville ryhmille ja vammaisille henkilöille, jotta 
erityisen vähän koulutetut ja ikääntyneet työntekijät voivat kouluttautua uudelleen ja 
oppia uusia taitoja; tukee EU:n laajuisten oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien 
luomista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla parannetaan 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille, poistamalla esteitä 
hyödyntämällä niitä mahdollisuuksia, joita digitaalinen työ tarjoaa heidän 
osallistamiseksi, ja luomalla kannustimia heidän työllistämiseksi; muistuttaa, että 
Eurofoundin mukaan vain joka kolmannen rajoittavasta kroonisesta ja harvinaisesta 
sairaudesta kärsivän työntekijän työpaikalle on tehty asianmukaisia mukautuksia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan työtään vammaisten ja kroonisesti 
sairaiden henkilöiden työllisyyden, työssä pysymisen ja työmarkkinoille palaamisen 
edistämiseksi Euroopassa;

43. suhtautuu myönteisesti EU:n uuteen osaamisohjelmaan; korostaa, että on tärkeää saada 
koulutusta ja uudelleenkoulutusta sellaisilla teollisuudenaloilla ja aloilla, joilla on 
tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta silmällä 
pitäen; korostaa, että tutkinnot ja todistettu osaaminen tuovat lisäarvoa työntekijöille ja 
parantavat heidän asemaansa työmarkkinoilla ja että niitä voidaan käyttää 
työmarkkinasiirtymiin; kehottaa suuntaamaan julkisen osaamispolitiikan tutkintojen ja 
pätevyyksien sertifiointiin ja validointiin; korostaa, että yrityksissä, jotka saavat julkisia 
varoja työntekijöiden taitojen parantamiseen, olisi otettava käyttöön taitoihin perustuvia 
korvausjärjestelmiä yhteisymmärryksessä työntekijöiden edustajien kanssa, koska tällä 
järjestelmällä varmistettaisiin, että julkisille investoinneille saadaan tuottoa; korostaa, 
että kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja palautumis- ja 
kestokykyä koskevassa eurooppalaisessa osaamisstrategiassa on taattava oikeus 
elinikäiseen oppimiseen kaikille ja kaikilla aloilla;

3. Vankat sosiaaliturvajärjestelmät

44. panee merkille, että EU:n nykyiset investoinnit sosiaaliseen infrastruktuuriin ovat 
arviolta noin 170 miljardia euroa vuodessa ja että komissio arvioi tarvittavien 
investointien määräksi 192 miljardia euroa ja että terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
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osuus näistä investoinneista on 62 prosenttia (kohtuuhintainen asuminen: 57 miljardia 
euroa, terveys: 70 miljardia euroa, pitkäaikaishoito: 50 miljardia euroa, koulutus ja 
elinikäinen oppiminen: 15 miljardia euroa); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varaamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden täytäntöönpanoon 
elpymis- ja palautumistukivälineen varoista osuuden, joka vastaa digitaalisiin ja 
ympäristöpainopisteisiin tehtäviä investointeja; vaatii, että sukupuolten tasa-arvo 
otetaan huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen varoja jaettaessa; 

45. kehottaa komissiota seuraamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian (2020–
2025) edistymistä ja kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään sen pohjalta tasa-arvoa 
koskevia kansallisia strategioita, joiden olisi oltava tärkeä osa covid-19-kriisin jälkeen 
toteutettavia sosioekonomisia toimenpiteitä;

46. painottaa lisäksi, että komission ja jäsenvaltioiden on kerättävä parempia ja 
yhdenmukaisempia tietoja asunnottomien määrästä Euroopassa, koska näin voidaan 
muodostaa perusta entistä tehokkaammalle julkiselle politiikalle;

47. korostaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa kunnollisen, 
turvallisen ja kohtuuhintaisen asumisen yleinen saatavuus YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja erityisesti tavoitteen 11 sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 16, 
30 ja 31 artiklassa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen 
perusoikeuksien mukaisesti; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan; korostaa, että investoinnit 
sosiaaliseen, kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ovat ratkaisevan tärkeitä 
kaikkien elämänlaadun takaamiseksi ja parantamiseksi; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita maksimoimaan investointitoimet kohtuuhintaisiin asuntoihin matala- ja 
keskituloisten ryhmien (kolme alinta viidennestä) asuntotarpeiden kattamiseksi ja 
varmistamaan, että vähintään 30 prosenttia kaikista uusista asunnoista on näille 
tuloryhmille tarkoitettuja kohtuuhintaisia asuntoja, sekä poistamaan energiaköyhyyden 
vuoteen 2030 mennessä tukemalla pienituloisten kotitalouksien 
energiatehokkuusinvestointeja; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan etusijalle rakennusten perusparannukset; kehottaa 
komissiota esittämään kunnianhimoisen toimintasuunnitelman asunnottomuuden 
poistamiseksi asteittain vuoteen 2030 mennessä ja sisällyttämään siihen Euroopan 
laajuisen ”asunto ensin” -lähestymistavan; kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n 
kehystä kansallisille asunnottomuutta koskeville strategioille; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan vähimmäislaatuvaatimukset raja- ja kausityöntekijöiden 
asumiselle, ja katsoo, että asunto ei saisi muodostaa osaa heidän palkastaan, ja kehottaa 
varmistamaan kunnolliset tilat, vuokralaisen yksityisyyden ja kirjalliset 
vuokrasopimukset, joita työsuojeluviranomaiset valvovat, ja asettamaan tätä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia;

48. vaatii sisällyttämään kaikki työntekijät sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja myöntämään 
heille oikeuden työttömyysetuuksiin, palkalliseen sairauslomaan, äitiysvapaaseen, 
isyysvapaaseen ja vanhempainvapaaseen, tapaturmavakuutukseen ja suojaan 
perusteettomia irtisanomisia vastaan;

49. on huolissaan terveydenhuollon laadun ja saatavuuden eroista, jotka covid-19-kriisi on 
tuonut esiin EU:ssa; palauttaa mieliin, että köyhemmät ihmiset elävät yleensä 
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keskimäärin kuusi vuotta vähemmän kuin varakkaammat ihmiset ja että vammaisilla 
henkilöillä on usein vaikeuksia saada terveydenhoitoa; korostaa, että terveyteen 
vaikuttavat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tekijät on otettava 
huomioon, jotta voidaan torjua terveyseroja; kehottaa komissiota kehittämään yhteisiä 
indikaattoreita ja menetelmiä terveyden ja terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn 
ja niihin pääsyn seuraamiseksi, jotta voidaan vähentää eriarvoisuutta ja tunnistaa ja 
priorisoida aloja, joilla tarvitaan parannuksia ja lisärahoitusta; kehottaa komissiota 
analysoimaan, miten erilaiset kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät kattavat 
sosiaaliturvaan liittyvät tarpeet nykyisen kriisin aikana, jotta voidaan tunnistaa 
vahvuudet ja heikkoudet palvelujen ja sosiaalisen suojelun saatavuudessa ja tarjonnassa, 
ja varmistamaan mekanismin Euroopan sosiaaliturvajärjestelmien seurantaa ja arviointia 
varten, jotta voidaan todentaa järjestelmien häiriönsietokyky, kun niihin kohdistuu 
eriasteisia häiriöitä, ja tutkia, miten niistä voidaan tehdä kestävämpiä ja vakaampia 
tulevien kriisien varalta;

50. korostaa, että julkisen, solidaarisen ja riittävän työ- ja vanhuuseläkkeen yleinen 
saatavuus on taattava kaikille; panee merkille jäsenvaltioiden kohtaamat haasteet 
eläkejärjestelmien kestävyyden vahvistamisessa, mutta korostaa, että on tärkeää turvata 
eläkejärjestelmien yhteisvastuu vahvistamalla tulopuolta; korostaa sellaisten julkisten ja 
työeläkejärjestelmien merkitystä, jotka tarjoavat riittävät, köyhyysrajan ylittävät 
eläketulot ja antavat eläkeläisille mahdollisuuden säilyttää elintasonsa; katsoo, että 
paras tapa varmistaa kestävät, turvalliset ja riittävät eläkkeet naisille ja miehille on 
nostaa yleistä työllisyysastetta ja tarjota lisää laadukkaita työpaikkoja kaikenikäisille, 
parantaa työoloja ja -ehtoja ja sitoa niihin tarvittavat julkiset määrärahat; katsoo, että 
eläkejärjestelmien uudistuksissa olisi keskityttävä muun muassa tosiasialliseen 
eläköitymisikään ja otettava huomioon työmarkkinasuuntaukset, syntyvyys, terveys- ja 
varallisuustilanne, työolot ja -ehdot ja elatussuhde; katsoo, että näissä uudistuksissa on 
myös otettava huomioon miljoonien sellaisten eurooppalaisten työntekijöiden, 
erityisesti naisten, nuorten ja itsenäisten ammatinharjoittajien, huono tilanne, jotka ovat 
epävarmoissa ja epätyypillisissä työsuhteissa, tahtomattaan työttöminä tai joutuvat 
tekemään lyhennettyä työaikaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon ikääntyneiden työntekijöiden erityistilanteen työmarkkinoilla ja tehostamaan 
aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevia toimiaan torjumalla ikääntyneiden 
syrjintää työssä ja kehittämällä yli 55-vuotiaiden kansalaisten työllistymisohjelmia, 
joissa elinikäinen oppiminen on keskeinen painopiste;

51. on huolissaan siitä, miten covid-19-pandemia on entisestään syventänyt ikääntyneen 
väestön haavoittuvuutta, eristyneisyyttä sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
riskiä; korostaa, että pandemia on osoittanut, että tarvitaan EU:n malli, jolla edistetään 
ja turvataan ikääntyneiden ihmisarvo ja perusoikeudet; kehottaa komissiota esittämään 
suunnitelman, jolla varmistetaan ihmisten, myös ikääntyneiden, mielenterveys, 
ihmisarvo ja hyvinvointi tukemalla asianmukaisia ja laadukkaita terveydenhuolto- ja 
hoitopalveluja, investoimalla yhteisöperustaisiin palveluihin, ehkäisevään 
terveydenhuoltoon ja terveyden edistämiseen, sosiaaliseen suojeluun, kunnolliseen ja 
kohtuuhintaiseen asumiseen ja infrastruktuuriin sekä tukemalla yhteisötalouden 
hankkeita, mukaan lukien yhteisasuminen ja asunto-osuuskunnat, terveys- ja 
hyvinvointiohjelmat, aikuisten päivähoito ja pitkäaikaishoito, ja suojelemalla hoitajien 
asemaa ja työoloja ja -ehtoja sekä edistämällä myös sukupolvien välistä solidaarisuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan yhtäläisen pääsyn kohtuuhintaiseen, 
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ennaltaehkäisevään ja hoitavaan laadukkaaseen terveydenhuoltoon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti, mukaan lukien sairaanhoito- ja hoivapalvelut 
sekä laitokset, joissa ei ole ikään perustuvaa syrjintää;

52. panee tyytyväisenä merkille komission äskettäisen kertomuksen väestörakenteen 
muutoksen vaikutuksista yhteiskunnan eri ryhmiin sekä niihin aloihin ja alueisiin, joihin 
vaikutukset kohdistuvat suhteettomasti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan enemmän EAKR:n varoja liikenne- ja televiestintäinfrastruktuurin 
parantamiseen alueilla, joilla väestö on ikääntynyt, sekä ensisijaisesti maaseutualueilla 
ja väestökadosta kärsivillä alueilla;

4. Oikeudenmukainen liikkuvuus

53. kehottaa komissiota tarkistamaan vuokratyöstä annettua direktiiviä, jotta luodaan 
oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan säälliset työolot ja -ehdot ja yhdenvertainen 
kohtelu EU:n sisäisille kausityöntekijöille ja liikkuville työntekijöille, jotka ovat tehneet 
määräaikaisen työsopimuksen työvoiman vuokrausyrityksen tai muuntyyppisen 
työmarkkinoilla toimivan välittäjän, työnvälityspalvelut mukaan luettuina, kanssa; 
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan sääntöjen noudattamisen valvontaa ja torjumaan 
työvoiman vuokrausyritysten haitallisia käytäntöjä; korostaa, että tämä oikeudellinen 
kehys voisi sisältää seuraavat osatekijät: sellaisia työmarkkinoilla toimivia välittäjiä 
koskeva kielto, jotka eivät noudata vuokratyöntekijöitä koskevaa direktiiviä, 
työehtosopimuksessa tai lainsäädännössä taattu vähimmäispalkka, taattu 
vähimmäistyötuntimäärä viikossa/kuukaudessa, jota työnantaja ei voi vähentää 
vähimmäispalkasta tai työehtosopimuksessa vahvistetuista palkoista millään perusteella, 
palkkavähennysten soveltamatta jättäminen osa-aikaisten työsopimusten osalta, 
yhdenvertaisen kohtelun takaaminen kaikille henkilöille, jotka nauttivat asianomaisessa 
jäsenvaltiossa samaa suojaa kuin saman yrityksen/alan työntekijät, vaatimus, jonka 
mukaan kaikkien sisämarkkinoilla toimivien työvoiman vuokrausyritysten on 
rekisteröidyttävä unionin tason luetteloon ja hankittava sisämarkkinoilla toimimiseen 
oikeuttava sertifikaatti, vilpillisiä palvelukseenottomenettelyjä soveltavia tai 
ihmiskauppaa työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa harjoittavia yrityksiä koskeva 
seuraamusjärjestelmä ja pääsy työsopimuksia ja työelämän oikeuksia koskeviin tietoihin 
työntekijän ymmärtämällä kielellä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset suorat tuet edunsaajille, jotka eivät noudata 
kansallista ja unionin työlainsäädäntöä, ILO:n yleissopimuksia ja sovellettavia 
työehtosopimuksia;

54. korostaa, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus EU:ssa on perusvapaus ja olennainen osa 
sisämarkkinoiden menestystä; korostaa, että palvelujen vapaan liikkuvuuden on oltava 
sopusoinnussa työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kanssa; katsoo, että 
palvelujen vapaa liikkuvuus kulkee käsi kädessä kyseisiä palveluja tarjoavien 
työntekijöiden vapaan ja oikeudenmukaisen liikkuvuuden kanssa ja että sisämarkkinat 
hyötyvät siitä, että työoloja koskevia sääntöjä noudatetaan ja liikkuvien työntekijöiden 
terveyttä ja turvallisuutta suojellaan; toteaa, että on olemassa harmaita alueita ja 
lainsäädännön aukkokohtia ja jotkut työntekijät käyttävät liikkumisvapautta 
epävarmoissa olosuhteissa ja usein vilpillisten työnvälityspalvelujen ja työmarkkinoilla 
toimivien välittäjien kautta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan säälliset 
työolot ja -ehdot ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille liikkuville työntekijöille EU:ssa;
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55. kehottaa noudattamaan unionin yhteistä lähestymistapaa, jotta vältetään 
työvoimakustannuskilpailu ja lisätään kaikkien sosiaalista lähentymistä ylöspäin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan oikeudenmukaiset ja säälliset 
työolot ja -ehdot liikkuville työntekijöille ja raja- ja kausityöntekijöille EU:ssa ja 
varmistamaan, että heillä on yhtäläiset työllistymismahdollisuudet muissa 
jäsenvaltioissa sekä yhtäläinen sosiaaliturvan taso SEUT-sopimuksen 45 artiklan 
2 kohdan mukaisesti; kehottaa ottamaan huomioon myös lähetettyihin työntekijöihin 
liittyvät käytännöt; kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan sosiaaliturvan 
asianmukaisen koordinoinnin muun muassa tarkistamalla sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annettua asetusta (EY) N:o 883/200416 ja vahvistamalla 
oikeuksien siirrettävyyttä; kehottaa edistämään edelleen sosiaaliturvajärjestelmien 
digitalisointia; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan kaikkien 
asianomaisten työntekijöiden suojelun yritysten luovutusten yhteydessä ja arvioimaan, 
onko yritysten luovutusta koskevaa direktiiviä tarpeen tarkistaa;

56. korostaa, että tytäryhtiöiden tai alihankintaketjujen perustamista koskevat käytännöt, 
joiden tarkoituksena on alentaa sosiaaliturvaa, välttää työnantajien velvoitteita ja 
työnantajamaksuja luomatta aidosti voimassa olevaa sosiaaliturvaa, heikentävät sekä 
työntekijöiden suojelua että sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä, ja vaatii komissiota 
ja jäsenvaltioita puuttumaan niihin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden vuoksi toteuttamaan lainsäädäntötoimia, joilla 
lopetetaan väärinkäytökset alihankinnassa ja varmistetaan yleinen yhteisvastuu koko 
alihankintaketjussa, jotta voidaan suojella työntekijöiden oikeuksia ja heidän 
vaatimuksiaan, jotka koskevat muun muassa palkkasaatavia, sosiaaliturvamaksujen 
maksamatta jättämistä, konkurssia, katoamisia ja alihankkijoita, jotka ovat pelkkiä 
postilaatikkoyrityksiä ja jotka eivät maksa sovitulla tavalla; 

57. kehottaa komissiota valvomaan tiukasti EU:n nykyisen julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin sosiaalilausekkeen täytäntöönpanoa ja tarkastelemaan tarvetta kyseisen 
direktiivin tarkistamiseksi, jotta vahvistetaan julkisia hankintoja koskevien sopimusten 
sosiaalilausekkeita, joissa talouden toimijoita ja alihankkijoita vaaditaan kunnioittamaan 
täysimääräisesti työntekijöiden oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin, ja asettamaan 
ehdot sovellettavien alakohtaisten työehtosopimusten ja niissä kuvattujen työolojen ja -
ehtojen täysimääräiselle täytäntöönpanolle kunnioittaen samalla työmarkkinoiden 
kansallisia perinteitä ja malleja; kehottaa tässä tarkistuksessa jättämään kaikki sosiaali- 
ja hyvinvointipalvelut hankintavelvoitteiden ulkopuolelle ja luomaan eurooppalaisen 
poissulkemismekanismin, jolla suljetaan pois sellaiset pääurakoitsijat ja alihankkijat, 
jotka toistuvasti harjoittavat vilpillistä kilpailua ja veropetoksia; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan direktiivien noudattamisen, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan;

58. on huolissaan siitä, että laajamittaisen veronkierron vuoksi menetetään suuri määrä 
verotuloja; kehottaa neuvostoa nopeuttamaan neuvotteluja julkista maakohtaista 
raportointia ja yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevasta lainsäädännöstä ja 
tarkistamaan sekä yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän että yhteistyöhaluttomia 
oikeudenkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon kriteerejä;

59. suhtautuu myönteisesti Euroopan työviranomaisen perustamiseen; kehottaa 

16 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1. 



PE657.413v02-00 30/52 RR\1219102FI.docx

FI

huolehtimaan siitä, että työviranomainen on täysin toimintakykyinen mahdollisimman 
pian; kehottaa komissiota vaihtamaan jatkuvasti tietoja parhaista käytännöistä 
jäsenvaltioiden työviranomaisten kanssa ja valvomaan alustavien tarkastusten 
täytäntöönpanoa; korostaa, että jotta Euroopan työviranomainen voisi torjua tehokkaasti 
laittomia käytäntöjä sekä työntekijöiden riistoa ja hyväksikäyttöä, sille olisi annettava 
mahdollisuus valvoa yrityksiä ja määrätä seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata 
sääntöjä; korostaa, että tämä edellyttää myös työviranomaisen toimeksiannon 
laajentamista siten, että se kattaa EU:n säädökset, kuten esimerkiksi vuokratyötä 
koskevan direktiivin 2008/104/EY, kausityöntekijöitä koskevan direktiivin 2014/36/EU 
ja työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevan direktiivin 2009/52/EY sekä 
asiaankuuluvan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan lainsäädännön; katsoo, että 
Euroopan työviranomaista ja kansallisia työsuojeluviranomaisia olisi vaadittava 
suorittamaan yhteisiä tai samanaikaisia tarkastuksia kansallisen työmarkkinaosapuolen 
saattaessa niiden tietoon väärinkäytöstapauksia; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään 
nämä näkökohdat Euroopan työviranomaisen toimeksiannon arviointiin, joka on 
tarkoitus tehdä vuonna 2024, ja ottamaan eri työmarkkinamalleja tuntevat sidosryhmät 
mukaan Euroopan työviranomaisen työhön ja arviointeihin; katsoo lisäksi, että 
Euroopan työviranomaisen hallinnossa olisi noudatettava samaa kolmikantarakennetta 
kuin muissa virastoissa ja siten mahdollistettava työmarkkinaosapuolten suurempi 
edustus hallintoneuvostossa, äänioikeus mukaan luettuna;

60. pyytää siksi komissiota toimimaan vuonna 2018 ilmoittamallaan tavalla ja esittämään 
asianmukaisen vaikutustenarvioinnin tehtyään ehdotuksen EU:n digitaalisesta 
sosiaaliturvatunnuksesta, jonka avulla voidaan myös edistää ja suojella työntekijöiden 
liikkuvuutta ja perustaa valvontamekanismi sekä yksilöitä että asianomaisia 
viranomaisia varten sen varmistamiseksi, että sosiaaliturvaetuudet maksetaan 
velvoitteiden, kuten henkilökohtaisen työkortin, mukaisesti ja että työvoiman 
liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa 
valvotaan oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla; katsoo lisäksi, että työntekijöillä ja 
heidän edustajillaan ja työsuojeluviranomaisilla on oltava ajantasaiset tiedot 
työnantajistaan ja palkkaoikeuksistaan sekä työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalisista 
oikeuksista alakohtaisen työehtosopimuksen tai tarvittaessa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja tietosuojavaatimuksia noudattaen;

61. kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia antaa työntekijöille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, mahdollisuus saada työlupa EU:ssa edellyttäen, että 
kaikki kansallisen ja EU:n työlainsäädännön suojatoimet takaavat tehokkaasti suojelun 
ja säälliset työolot ja -ehdot myös kolmansien maiden kansalaisille ja että tämä ei johda 
työmarkkinoiden vääristymiseen; pyytää komissiota tekemään perusteellisen 
tutkimuksen lähetettyjen kolmansien maiden kansalaisten työoloihin ja -ehtoihin 
liittyvistä suuntauksista ja korostaa, että tutkimuksen tulosten perusteella saatetaan 
tarvita politiikkatoimia unionin tai kansallisella tasolla; on erittäin huolissaan nykyisestä 
kolmansien maiden kansalaisten osuuden kasvusta aloilla, joilla on epävarmojen 
työolojen ja -ehtojen soveltamisen ja väärinkäytösten maine; korostaa, että kolmansien 
maiden kansalaiset ovat usein alttiimpia hyväksikäytölle ja tarvitsevat siksi suojelua; 
korostaa, että hyväksikäyttöön kuuluu väärinkäytöksiä, joista voidaan mainita 
esimerkiksi näennäinen lähettäminen, näennäinen itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
vilpilliset alihankintayritykset ja työnvälityspalvelut, postilaatikkoyritykset ja pimeä 
työ; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kolmansien maiden 
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kansalaisten kanssa asioitaessa noudatetaan sovellettavia lakeja ja työehtoja koskevia 
sääntöjä väärinkäytösten estämiseksi, ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
direktiivin 2009/52/EY suojaavat osatekijät ja varmistamaan saatavilla olevat ja 
tehokkaat valitusmekanismit, joiden avulla voidaan tehokkaasti periä takaisin 
maksamatta olevat palkat ja sosiaaliturvamaksut;

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan työmarkkinoilla tapahtuu suuria muutoksia. Nämä muutokset luovat haasteita ja 
uusia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin unionin 
kansalaisiin. 

Sosiaalinen markkinatalous perustuu sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja sosiaaliseen 
reiluuteen. Yhteiskuntia olisi autettava vastaamaan muutoksiin tehokkaasti, jotta niiden 
selviytymiskyky vahvistuu ja jotta ne voivat saavuttaa mahdollisimman korkeat 
elämänlaadulle asetetut vaatimukset ja edistää hyvinvointia. Vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen edetessä sekä väestön ikääntyessä käy selväksi, että Euroopan talouden, 
työsuhteiden ja sosiaaliasioiden on mukauduttava niihin ja vieläpä hyvin nopeasti.

EU:ssa on tällä hetkellä työelämässä ennätykselliset 241,5 miljoonaa henkilöä. 
Kansainvälisen rahoituskriisin ja nykyisen pandemiakriisin seurauksena työssäkäyvien 
ihmisten on kuitenkin usein vaikeaa huolehtia jokapäiväisistä tarpeistaan. EU:ssa 
työskenteleville ihmisille maksettava kohtuullinen vähimmäispalkka voi mahdollistaa 
säällisen toimeentulon. Tässä mietinnössä pyritään tarkastelemaan ja korostamaan seuraavia 
suuria haasteita: ihmisarvoista toimeentuloa ja kohtuullista vähimmäispalkkaa työntekijöille 
koskeva pyyntö, nuorisotyöttömyyden jatkuvan kasvun torjunta, matalan osaamistason 
työntekijöiden auttaminen hyödyntämään elinikäistä oppimista, samapalkkaisuuden 
periaatteen noudattamisen varmistaminen ja sukupuolten välisten erojen poistaminen, 
kohtuuhintainen asuminen, vammaisten henkilöiden sosiaalinen osallisuus ja pääsy 
työmarkkinoille, terveydenhuollon infrastruktuurin kohentaminen ja sen kohtuuhintainen 
saatavuus sekä sairauksien ja ennen muuta syöpäsairauksien torjunta komission 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Covid-19-pandemiakriisi on pahentanut näitä haasteita, ja 
siksi tässä strategisessa mietinnössä esitettyyn toimintakehotukseen on ehdottomasti 
vastattava.

Oikeudenmukaisissa siirtymisissä on kyse siirtymisestä vihreämpään ja digitaaliseen 
talouteen, ja siirtyminen vaikuttaa laaja-alaisesti ja perusteellisesti alueisiin, kaupunkeihin ja 
paikallisväestöön, mutta yhtä lailla myös eri aloihin ja työntekijöihin. 
Jotta varmistetaan siirtymien oikeudenmukaisuus, on olennaisen tärkeää, että sosiaaliset 
näkökohdat otetaan huomioon tulevassa päätöksenteossa. Investoiminen inhimilliseen 
pääomaan ja riittävän suojelun varmistaminen kaikille työntekijöille ovat ainoita keinoja 
varmistaa, että ketään ei jätetä jälkeen. Oikeudenmukaisten siirtymien toteutuminen liittyy 
suoraan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja siinä vahvistettujen 20 avainperiaatteen 
täytäntöönpanoon.

Tämän mietinnön tarkoituksena on korostaa tärkeimpiä haasteita, joita Euroopan 
työmarkkinat, alueet, toimialat ja työntekijät kohtaavat seuraavien kymmenen vuoden aikana, 
ja kuvata keskeisiä aloitteita, jotka on käynnistettävä haasteisiin vastaamiseksi. Esittelijät 
kehottavat näin ollen hyväksymään ensi vuonna Portossa järjestettävässä sosiaalialan 
huippukokouksessa keskeisen sosiaalisen toimintaohjelman (Porton toimintaohjelma).

Mietintö on jaettu kolmeen osaan: sosiaalisen edistyksen hallinnointikehys, taloudelliset 
resurssit vahvaa sosiaalista ja kestävää Eurooppaa varten, ja Porton toimintaohjelma: 
tavoitteet ja ehdotukset.
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Ensimmäisessä osassa keskitytään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon 
ja kestävää kehitystä ja sosiaalista edistystä koskevan sopimuksen hyväksymiseen. Toisessa 
osassa pääpaino on oikeudenmukaisen siirtymän edellyttämissä rahoitusvälineissä, kuten 
Euroopan sosiaalirahasto, nuorisotakuu, lapsitakuu, SURE-tukiväline ja oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto.

Kolmannessa osassa esitellään edellä mainittu Porton toimintaohjelma, jossa painotetaan 
erilaisia, seuraaviin aloihin liittyviä pakollisia tavoitteita ja ehdotuksia: 

1. SÄÄLLINEN TYÖ JA KESTÄVÄT JA OSALLISTAVAT TYÖMARKKINAT
2. SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS JA YHTÄLÄISET 
MAHDOLLISUUDET
3. VANKAT SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄT
4. OIKEUDENMUKAINEN LIIKKUVUUS

Kussakin jaksossa esitetään tavoitteita, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Koska 
jokaisen työntekijän olisi saatava työstään ihmisarvoiseen toimeentuloon riittävä palkka, 
esittelijät kehottavat varmistamaan laajan kattavuusasteen työehtosopimusneuvotteluille. 
Työehtosopimusneuvottelujen käyminen on hyvin toimivien sosiaalisten markkinatalouksien 
ytimessä ja yksi parhaista keinoista edistää kohtuullisia palkkoja EU:ssa. 
Työehtosopimusneuvotteluilla voidaan säännellä paitsi palkkatasoja myös työoloja ja -ehtoja, 
ja niillä voi olla vahva korrelaatio työntekijöiden osallistumisen ja yritysten tulosten ja tulojen 
välillä.

Samalla nuorisotyöttömyys olisi vähintään puolitettava, mikä on kunnianhimoinen ja tärkeä 
tavoite.

Toinen näkökohta on sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolten väliset palkkaerot olisi poistettava, 
ja naisten osuutta julkisesti noteerattujen yhtiöiden ylemmissä johtotehtävissä on edistettävä. 
Lisäksi mietinnössä peräänkuulutetaan kaikkien saatavilla olevaa kohtuuhintaista asumista 
sekä sosiaalisen suojelun vähimmäistasoa.

Esittelijät katsovat, että viittaamalla covid-19-pandemian vaikutuksiin terveydenhuoltoalan 
työntekijöihin ja erityisesti omaishoitajiin ja ottamalla käyttöön heitä koskevan sekä 
terveydenhuollon infrastruktuurin parantamiseen ja sen saatavuuteen keskittyvän 
kokonaisvaltaisen strategian voidaan työntekijöiden tarpeet ottaa paremmin huomioon 
EU:ssa.

Katsomme myös, että on edistettävä raja- ja kausityöntekijöiden oikeuksia. Mietinnössä 
korostetaan Euroopan työviranomaisen merkitystä tässä suhteessa ja kehotetaan lisäämään sen 
toimivaltuuksia, jotka koskevat nopeaa koordinointia kansallisten viranomaisten kanssa, 
tarkastuksia ja vastuualueiden laajentamista.
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28.10.2020

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
(2020/2084(INI))

Valmistelija (*): Marcos Ros Sempere

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että koulutus on investointi unionin tulevaisuuteen ja keskeinen väline 
pyrittäessä saavuttamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet, joiden 
mukaan ”jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen 
ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka 
mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskuntaan ja auttavat työmarkkinoille 
siirtymisessä”;

2. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita panemaan tämän periaatteen täysimääräisesti 
täytäntöön 25. maaliskuuta 2017 annetussa Rooman julistuksessa ja 17. marraskuuta 
2017 Göteborgissa pidetyssä huippukokouksessa esitettyjen sitoumusten mukaisesti; 
korostaa, että tarvitaan toimintasuunnitelma sosiaalisten oikeuksien pilarin sitoumusten 
täyttämiseksi, ja pitää myönteisenä komission päättäväisyyttä tältä osin; vaatii 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset 
suositukset ja erityisesti ne, jotka liittyvät sosiaaliasioihin;

3 korostaa, että koulutukseen ja kulttuuriin käytettävissä olevien määrärahojen 
vuosijakauma olisi vahvistettava jäsenvaltioittain siten, että yleisenä tavoitteena on 
tukea investointeja työllisyyteen ja kasvuun ja jakauma vahvistetaan rahoituksen 
jakojärjestelmän objektiivisten ja avointen parametrien ja kriteerien perusteella ja se 
kattaa varat sekä EU:lta jäsenvaltioille että jäsenvaltioiden hallituksilta omille 
alueilleen;

4. korostaa etuja, joita voidaan saada edistämällä kahden- ja monenvälistä kokemusten 
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vaihtoa koulutuksen ja kulttuurin alalla saaduista kokemuksista ja parhaista 
käytännöistä sekä avun analysoinnista, arvioinnista, seurannasta ja valvonnasta;

5. korostaa, että on tärkeää pyrkiä kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 
tavoitteisiin ja erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen 1: ”ei köyhyyttä”, 
tavoitteeseen 4: ”hyvä koulutus” ja tavoitteeseen 13: ”ilmastotekoja”; toteaa tässä 
yhteydessä, että ympäristön ja sosiaaliselta kannalta kestäviin talouksiin siirtymistä 
koskevasta riittävästä koulutuksesta ja siihen liittyvistä merkittävistä talouden 
elvyttämiseen suunnatuista investoinneista voisi tulla vahva työpaikkojen luomisen, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja köyhyyden poistamisen moottori ja että se voisi 
auttaa vastaamaan paremmin työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin; kehottaa unionia 
edistämään tiiviimpää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja niiden koulutusjärjestelmien välillä;

6. muistuttaa koulutuksen keskeisestä roolista työmarkkinasiirtymissä sekä kansalaisten 
inhimillisessä ja henkilökohtaisessa kehityksessä ja erityisesti sen roolista 
ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja sen tunnustamisessa, että 
kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä ja ilmastoneutraalius saavutettava vuoteen 
2050 mennessä; korostaa, että siirtyminen ympäristön kannalta kestävämpään 
yhteiskuntaan edellyttää koulutettuja ja korkean osaamistason työntekijöitä, ja katsoo, 
että oikeudenmukaisen siirtymän rahastojen olisi katettava merkittäviä investointeja 
kaikilla koulutuksen tasoilla, mukaan lukien ammatillinen koulutus, täydennys- ja 
uudelleenkoulutus, työpaikalla tapahtuva uudelleenkoulutus sekä osa-aikatyön ja osa-
aikaisen uudelleenkoulutuksen yhdistelmät; korostaa, että on tärkeää noudattaa 
täysimääräisesti yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita, 
erityisesti yhteiskuntiemme heikoimmassa asemassa olevien ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien osalta, ja että on tärkeää keskittää ponnistelut niiden alueiden 
talouden elvyttämiseen, joihin siirtymä vaikuttaa;

7. korostaa näkemystään, että jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä on mukautettava 
digitaalisen muutoksen ja vihreän siirtymän tarjoamien mahdollisuuksien 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi; korostaa, että vihreitä, digitaalisia ja epävirallisia 
taitoja koskevan koulutuksen lisääminen voi auttaa saavuttamaan kestävyyttä koskevia 
tavoitteita ja helpottaa työllistettävyyttä monilla aloilla, erityisesti kaikkien heikossa 
asemassa olevien ryhmien osalta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarjoamaan 
kannustimia digitaaliseen ja vihreään koulutukseen ja niihin liittyviin työuriin sekä 
edistämään koulujen yhteenliitettävyyttä; korostaa, että siirtyminen uusiin, kestäviin ja 
vastuullisiin yhteiskuntamalleihin edellyttää osallisuutta edistävää politiikkaa, jolla 
varmistetaan kaikille yhtäläiset oikeudet ja osallistuminen koulutukseen, myös taide- ja 
kulttuuriopetukseen, työmarkkinoiden uusien vaatimusten edellyttämien taitojen 
mukaisesti inhimillisempää ja ekologisempaa ulottuvuutta painottaen; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään naisten vahvempaa edustusta luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan opiskelussa;

8. panee merkille senioritalouden nopean ja jatkuvan kasvun EU:ssa, sillä vuoteen 2025 
mennessä sen osuus unionin BKT:stä on todennäköisesti 32 prosenttia ja työllisyydestä 
38 prosenttia; korostaa, että ikääntyneiden sosiaalisen osallisuuden varmistamiseksi 
tämä on otettava asianmukaisesti huomioon ammatillisessa koulutuksessa, digitaalisessa 
koulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa;



PE657.413v02-00 36/52 RR\1219102FI.docx

FI

9 korostaa, että covid-19-pandemialla on ennennäkemätön vaikutus yhteiskuntaan ja 
erityisesti koulutuksen laatuun; toteaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja sen 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja tarvitaan kiireellisesti;

10. korostaa, että sosiaalisen suojelun ja kaikkien tukemisen järjestelmä on ratkaisevan 
tärkeä oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi; korostaa tällaisen järjestelmän 
keskeistä roolia koulutuksessa, jatkokoulutuksen mahdollistamisessa, lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemisessa perheiden perustarpeiden tyydyttämisen kautta, mukaan 
lukien varhaiskasvatuksen ja pitkäaikaiskoulutuksen tarjoaminen, sekä sellaisen 
vaikutusmahdollisuuksien tunteen kehittämisessä, joka mahdollistaa osallistumisen 
elinikäiseen oppimiseen ja siirtymisen uusiin työpaikkoihin ja uusille aloille;

11. korostaa, että Erasmus+-ohjelman on oltava helpommin saataville muita heikommassa 
asemassa oleville opiskelijoille ja että sen koulutustarjontaa on laajennettava 
väestökatoalueilla, jotta voidaan edistää sosiaalisten rakenteiden säilyttämistä, 
kulttuuriperinnön arvostusta ja ympäristön kestävyyttä;

12. kehottaa tehostamaan oppilaitosten ja yritysmaailman välistä vuoropuhelua ja 
yhteistyötä, jotta voidaan tutkia aloja, joiden odotetaan kasvavan ja luovan uusia 
työpaikkoja, kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, 
yhteisöihin ja alueisiin; toteaa tässä yhteydessä, että tarvitaan lisää julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia, jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti EU:n 
koulutusjärjestelmien koko potentiaalia ja elinikäistä täydennys- ja uudelleenkoulutusta 
sekä parantaa työvoiman liikkuvuutta, jotta voidaan välttää korkea työttömyys tietyillä 
alueilla; kehottaa vahvistamaan eurooppalaista korkeakoulutusaluetta keinona helpottaa 
ja vauhdittaa korkea-asteen koulutusta koskevan kestävän vuoropuhelun käynnistämistä 
ja kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan harjoittelua osana yliopistojen opetusohjelmia;

13. kehottaa luomaan synergioita oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Erasmus+-
ohjelman, Luova Eurooppa -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välille, jotta 
voidaan tukea hankkeita, joiden tarkoituksena on muuttaa ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi suljettujen tilojen käyttötarkoitusta; pitää erityisen tärkeinä niillä 
alueilla toteutettavia aloitteita, joihin oikeudenmukainen siirtymä vaikuttaa eniten, ja 
vaatii lisärahoitusta koulutus-, kulttuuri- ja urheiluhankkeisiin; korostaa, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän modernisaatiorahaston on tuettava hiili-intensiivisten 
teollisuudenalojen työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja täydennyskoulutusta;

14. kehottaa tukemaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta painopisteinä luovia aloja ja 
kulttuurialaa, jotka voivat auttaa uusien mahdollisuuksien ja työpaikkojen luomisessa 
alueille, erityisesti kun hankkeet sisältävät kestäviä parhaita käytäntöjä ja edistävät 
kestävyyttä, energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelua;

15. kehottaa unionia vahvistamaan ensinnäkin taitojen ja ammattipätevyyksien 
siirrettävyyttä ja täysimääräistä tunnustamista liikkuvuuden lisäämiseksi ja taitojen 
hankkimisen optimoimiseksi sisämarkkinoilla ja viime kädessä Euroopan 
maailmanlaajuista kilpailukykyä;

16. kehottaa koulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta vastaavia kansallisia, alueellisia ja 
yhteisöjen viranomaisia sekä työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön oikeudellisen 
kehyksen, jolla kannustetaan yrityksiä investoimaan ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla 
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pyritään takaamaan ammatillinen integroituminen ja edistämään sukupuolten 
tasapuolista edustusta, monimuotoisuutta ja osallisuutta, jotta onnistutaan siirtymään 
ekologisesti kestävään, sosiaalisesti vastuulliseen ja päästöttömään talouteen keskittyen 
erityisesti heikossa asemassa oleviin ryhmiin, jotka saattavat tarvita kohdennettuja 
lisätoimenpiteitä, vammaisiin henkilöihin, jotka kärsivät usein kaksinkertaisesta 
syrjinnästä, ja henkilöihin, joita työmarkkinasiirtymät vaikuttavat eniten;

17. korostaa, että eurooppalaiseen koulutusalueeseen olisi kuuluttava koulutus, jolla 
edistetään ekologiseen siirtymään ja digitaaliseen muutokseen liittyviä monialaisia 
taitoja, sekä asianmukaiset yhteydet työelämään erityisesti opetussuunnitelman 
myöhemmillä tasoilla, ja muistuttaa, että jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on tuettava 
ja kehitettävä vertaisoppimisen ja vastavuoroisen oppimisen sekä parhaiden käytäntöjen 
vaihdon tehostamiseksi;

18. korostaa, että tehokkaimmat ja osallistavimmat koulutusjärjestelmät tukeutuvat 
pedagogiseen tutkimukseen; vaatii, että unionin seuraavasta tutkimuksen 
lippulaivaohjelmasta, joka on jatkoa Horisontti 2020 -puiteohjelmalle, tehdään väline, 
jonka avulla voidaan lisätä huippuosaamista koulutuksen alalla;

19. korostaa, että sosiaalinen siirtyminen kestävään energiajärjestelmään edellyttää 
muuttuvan alueellisen identiteetin edistämistä ja omaksumista; korostaa, että tämä 
voidaan saavuttaa esimerkiksi edistämällä aktiivisesti teollista perintöä ja etnografista 
tutkimusta; tukee sopeutumista ja sosiaalista siirtymää koskevan demokraattisen 
vuoropuhelun edistämistä kulttuuri-, tiede- ja oppilaitoksissa;

20. korostaa, että oikeudenmukainen siirtymä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
joka käsittää talouden monipuolistamisen, kattavan tuen työntekijöille uusiin 
työpaikkoihin siirtymisessä, ympäristön kunnostamisen, asianmukaisen huolenpidon 
asianomaisten yhteisöjen identiteetistä ja kulttuuriperinnöstä sekä osallistavia 
prosesseja, joissa käsitellään myös tasa-arvovaikutuksia heikossa asemassa olevien ja 
syrjäytyneiden ryhmien kannalta; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
siirtymävaiheessa olevien yhteisöjen kulttuuritoiminnan kestävän tukemisen sekä 
kunnioittamaan ja edistämään niiden kulttuuriperintöä;

21. kehottaa kulttuuri- ja matkailualan yrityksiä tukemaan alueellista asutuspolitiikkaa 
taantuvilla kaivosalueilla ennallistamalla teollisuusalueita ja muuttamalla niiden 
käyttötarkoitusta sekä keskittymällä esimerkillisiin uudistamistoimiin, joilla rajoitetaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten luonnollisten vesivarastojen kehittämiseen 
metsien, tulvatasanteiden ja niittyjen muodossa.
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
(2020/2084(INI))

Valmistelija: Evelyn Regner

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että komission tiedonanto ”Vahva sosiaalinen Eurooppa 
oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” (COM(2020)0014) annettiin ennen 
covid-19-pandemian puhkeamista;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia vaikuttaa suhteettomasti naisiin, erityisesti 
epävarmoissa työsuhteissa ja naisvaltaisilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, 
vähittäiskaupassa ja hoitopalveluissa, työskenteleviin naisiin; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevien asianmukaisten toimien täytäntöönpano ja 
hoitovelvollisuuksien tasapuolinen jakaminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan 
sovittaa yhteen työ-, yksityis- ja perhe-elämä ja helpottaa naisten yhdenvertaista 
osallistumista työmarkkinoille, sillä naiset toimivat edelleen pääasiallisina hoitajina;

C. ottaa huomioon, että naiset, mukaan lukien vammaiset naiset, naiset, joilla on 
terveysongelmia, maahanmuuttajanaiset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset, 
ikääntyneet naiset, alemman koulutustason omaavat naiset, yksinhuoltajat, maaseudulla 
asuvat naiset sekä hlbtiq+-henkilöt, joutuvat miehiä useammin moninkertaisen ja 
moniperusteisen syrjinnän kohteeksi;

D. ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuja niissä taloudellisissa ja poliittisissa 
johtoasemissa, joissa päätetään toimintapolitiikoista covid-19-pandemian torjumiseksi; 
katsoo, että naiset olisi otettava mukaan päätöksentekoon, jotta saadaan enemmän 
näkökulmia, tietoa ja kokemusta ja näin ollen parempia tuloksia toimintapolitiikoista;
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E. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian ja sen torjumiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden, erityisesti sulkutoimien ja etätyösuositusten, seurauksena 
väkivaltaisessa suhteessa elävät naiset ovat joutuneet pysyvästi alttiiksi väkivallalle, 
mikä on lisännyt naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten määrää; ottaa huomioon, että 
sulkutoimet ovat johtaneet muun muassa siihen, että sukupuoleen perustuva ja perheen 
sisäinen väkivalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti, noin 30 prosenttia useissa Euroopan 
maissa; toteaa, että yhteensä yli 243 miljoonaa 15–49-vuotiasta naista on kokenut 
seksuaalista ja/tai fyysistä väkivaltaa eri puolilla maailmaa viimeisten 12 kuukauden 
aikana;

F. toteaa, että siitä huolimatta, että sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin 
perusperiaatteista ja että se on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
2 artiklaan ja 3 artiklan 3 kohtaan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 8 artiklaan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklaan, 
sukupuolten välinen työllisyysero on 11,7 prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja eläke-
ero 30,1 prosenttia;

G. toteaa, että covid-19-pandemia on tuonut päivänvaloon EU:ssa tarjottuihin 
hoitopalveluihin liittyvän pitkään jatkuneen, erityisesti työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamiseen liittyvän ongelman; toteaa, että hoivaa on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisena jatkumona lasten päivähoidosta iltapäivähoitoon sekä vammaisten 
henkilöiden hoidosta ikääntyneiden hoitoon; ottaa huomioon, että yli 50 prosenttia alle 
65-vuotiaista omaishoitajista hoitaa samanaikaisesti hoiva- ja työtehtäviä, mikä 
edellyttää vaikeaa tasapainottelua; ottaa huomioon, että omaishoitajat saattavat suosia 
matalan osaamis- ja palkkatason työpaikkoja, jotka voidaan mukauttaa heidän 
hoitoaikatauluunsa, ja että heidän on ehkä lyhennettävä työaikaansa tai luovuttava 
palkkatyöstä kokonaan; ottaa huomioon, että 7–21 prosenttia omaishoitajista lyhentää 
työaikaansa, ja 3–18 prosenttia heistä poistuu työmarkkinoilta;

H. katsoo, että kotona ja työmarkkinoilla esiintyvä sukupuoleen perustuva syrjintä voi 
johtaa resurssien epätasaiseen jakautumiseen, mikä altistaa naisia miehiä enemmän 
köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle; toteaa, että jos naiset ajautuvat köyhyyteen, 
heillä on vähemmän mahdollisuuksia nousta siitä ylös;

I. ottaa huomioon, että EU:n tasolla 15 prosenttia kotitalouksista, joissa on lapsia, on 
yksinhuoltajatalouksia; ottaa huomioon, että yksinhuoltajaäidit hoitavat keskimäärin 
85 prosenttia näistä kotitalouksista ja että 47:ää prosenttia yksinhuoltajatalouksista 
uhkasi köyhyys tai sosiaalisen syrjäytyminen vuonna 2017; ottaa huomioon, että covid-
19-pandemia on vaikuttanut suhteettomasti näihin yksinhuoltajatalouksiin;

J. ottaa huomioon, että naisten asunnottomuus on kasvava ongelma; toteaa, että 
asunnottomilla naisilla on erityisiä covid-19-kriisiin liittyviä haasteita, jotka liittyvät 
taudin leviämiseen erityisen herkästi tilapäis- ja hätämajoituksessa, sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan sekä hygieniasta ja terveydestä huolehtimisen vaikeuteen;

K. toteaa, että työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen eriytyminen EU:ssa on 
edelleen merkittävää ja että naiset ovat yliedustettuina vähemmän kannattavilla aloilla; 
ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on vaikuttanut erityisesti epävarmoissa 
työsuhteissa oleviin naisiin, sillä he menettivät ensimmäisinä työpaikkansa, mikä on 
aiheuttanut taloudellisia seurauksia heidän perheilleen, heikentänyt heidän taloudellista 
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riippumattomuuttaan sekä johtanut riittämättömään sosiaaliturvaan kriisiaikoina;

L. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on vaikuttanut merkittävästi startup-yrittäjiin, joista 
70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia, ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin, joista 
naisten osuus on 34,4 prosenttia; katsoo, että ajantasainen tutkimus, josta ilmenisivät 
covid-19-pandemian lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset naisten 
yrittäjyyteen EU-27:ssa, olisi arvokas tietolähde unionin päätöksentekijöille;

M. toteaa, että digitaalinen koulutus ja digitaaliset taidot ovat keskeisessä asemassa 
Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään sopeutumisen kannalta; 
ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) 
ammateissa, luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
aineet) aloilla sekä tekoälyn aloilla; ottaa huomioon, että vain 17 prosenttia tieto- ja 
viestintätekniikan asiantuntijoista ja 34 prosenttia STEM-alojen tutkinnon suorittaneista 
on naisia; ottaa huomioon, että samalla kuitenkin naiset ansaitsevat TVT-alalla 
19 prosenttia vähemmän kuin miehet; ottaa huomioon, että digitaalisissa taidoissa 
sukupuolten välinen ero on 11 prosenttia ja että ero on suurempi, kun kyse on 
perustaitotason ylittävistä taidoista, ja erityisesti yli 55-vuotiaiden kohdalla; ottaa 
huomioon, että naisten yrittäjyys lisää naisten vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista 
osallisuutta ja edistää työllisyyttä, tukee liiketoiminnan monipuolistamista sekä edistää 
innovointia ja kasvua; ottaa huomioon, että mahdollisuudet oikeudenmukaiseen 
siirtymään perustuvat myös uusien vihreiden työpaikkojen syntymiseen aloilla, jotka 
usein edellyttävät korkeita digitaalisia ja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja;

N. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva paine on lisääntynyt entisestään; ottaa 
huomioon, että käyttöön otetut uudet ja haastavat työn muodot, jotka vaativat uhrauksia 
työ- ja yksityiselämän erottamisen suhteen, ovat johtaneet sulkutoimien aikana 
työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän uusien muotojen räjähdysmäiseen 
lisääntymiseen niin verkossa kuin sen ulkopuolella; ottaa huomioon, että valtaosa 
yrityksistä ja hallituksista ei ole ryhtynyt toimiin näiden ilmiöiden torjumiseksi;

O. ottaa huomioon, että energiaköyhyys vaikuttaa suhteettomasti naisiin ja että heillä on 
vaikeuksia selvitä taloudellisesti energiankulutuksestaan; ottaa huomioon, että energia-
alan työvoima koostuu pääasiassa miehistä (77,9 prosenttia) ja että naisten osuus siitä 
on vain 22,1 prosenttia; toteaa, että sama suuntaus on nähtävissä uusiutuvan energian 
alalla, jossa naisten osuus työvoimasta on alle 30 prosenttia;

P. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toisessa periaatteessa 
vahvistetaan naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet 
työmarkkinoille osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä urakehityksen osalta;

Q. ottaa huomioon, että tänä aikana naisten on edelleen pitänyt vastata suurimmasta osasta 
kotitaloustöistä ja lasten kasvatuksesta; toteaa, että naisten henkinen taakka on kasvanut, 
kun he joutuvat tekemään kaksinkertaisen sijaan kolminkertaisen työpäivän; ottaa 
huomioon, että palkattomat hoitovelvollisuudet hidastavat naisten urakehitystä tai 
estävät sen ja että niillä on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta miesten ammattiuriin, 
mikä johtaa palkkaeroihin ja naisten aliedustukseen tietyillä aloilla;

R. katsoo, että digitaalinen muutos, vihreä siirtymä ja väestörakenteen muutokset 
yhteiskunnassa sekä aiheuttavat haasteita että luovat mahdollisuuksia ja niiden 
käsittelemiseksi kehitetyn strategian on oltava sosiaalisesti reilu ja oikeudenmukainen; 



RR\1219102FI.docx 43/52 PE657.413v02-00

FI

katsoo, että tällä strategialla on tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden 
tasa-arvotoimia;

S. ottaa huomioon, että naiset kärsivät jo ennestään eniten köyhyydestä Euroopassa; ottaa 
huomioon, että köyhyydestä kärsivien joukossa on yksinhuoltajaperheitä, joista 
yksinhuoltajaäitien osuus on yli 80 prosenttia, ja toteaa, että nämä ovat vaarassa joutua 
epävarmaan elämäntilanteeseen ja köyhtyä entisestään; ottaa huomioon, että OXFAM-
kansalaisjärjestön arvion mukaan 500 miljoonaa ihmistä eli kymmenen prosenttia 
maailman ihmisistä voi ajautua köyhyyteen, ja että heistä suurin osa on naisia;

T. ottaa huomioon, että kriisi on myös paljastanut valtavan solidaarisuuden puutteen 
unionin tasolla; ottaa huomioon, että monet hallitukset käyttävät nyt pandemiaa 
hyväkseen ei pelkästään pyörtääkseen antamansa ympäristösitoumukset, vaan myös 
kaventaakseen työntekijöiden ja naisten perusoikeuksia;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin keskeiseen asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa; vaatii komissiota ja 
neuvostoa sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kaikkiin 
näkökohtiin, jotta edistetään sukupuolten tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
naisten osallistumista työmarkkinoille, puututaan sukupuolten väliseen työllisyyseroon 
sekä edistetään oikeudenmukaisia työoloja ja kohtuuhintaista ja kestävää sosiaaliturvaa 
ja naisten osallistumista päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta on tehtävä olennainen osa tätä 
suunnitelmaa; kehottaa komissiota noudattamaan perussopimuksiin kirjattua 
toissijaisuusperiaatetta tätä suunnitelmaa ehdottaessaan;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön toimintapolitiikkoja ja 
työmarkkinavuoropuhelun kehyksiä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan edistyä 
ekologisessa siirtymisessä ilmastoneutraaliuteen siten, että ketään ei jätetä jälkeen, mikä 
tarkoittaa, että tämä prosessi on avoin haavoittuvimmassa asemassa oleville ja 
syrjäytyneille unionin kansalaisille, erityisesti naisille ja vahvistaa heidän 
selviytymiskykyään luomalla vaurautta koko yhteiskunnalle, noudattamalla osallistavaa 
lähestymistapaa, suojelemalla työntekijöitä asianmukaisesti ja luomalla laadukkaita 
työpaikkoja;

3. kehottaa komissiota, Eurostatia, jäsenvaltioita ja Euroopan tasa-arvoinstituuttia (EIGE) 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
pandemiasta ja sen sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, että elpymistoimien on 
perustuttava sukupuolen mukaan eriteltyihin tietoihin ja että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä aloihin, joita koskevat tiedot ovat niukat ja keskenään vertailukelvottomat, 
jotta EU:n, kansallisella ja alueellisella tasolla voidaan tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä;

4. toteaa, että naisten aliedustus vie energiasiirtymiltä mahdollisuuden hyödyntää erilaisia 
lahjakkuuksia ja vaikeuttaa siten Pariisin sopimuksen tavoitteiden (globaalit 
ilmastotavoitteet) ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan 
perustavanlaatuisen muutoksen toteuttamista; kehottaa varmistamaan naisten yhtäläisen 
osallistumisen työelämään, sillä se on tärkeää yritysten, talouden, sosiaalisen kehityksen 
ja ympäristön kannalta; korostaa, että monipuolinen työvoima tuottaa parempia tuloksia 
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paitsi lisääntyneen luovuuden ja innovointipotentiaalin muodossa myös päätöksenteon 
parantumisen ja voittojen kasvamisen myötä;

5. kehottaa komissiota seuraamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian (2020–
2025) edistymistä ja kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään sen pohjalta tasa-arvoa 
koskevia kansallisia strategioita, joiden olisi oltava tärkeä osa covid-19-kriisin jälkeen 
toteutettavista sosioekonomisista toimenpiteistä;

6. korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on itsessään keskeinen kehitystavoite, minkä lisäksi 
sillä parannetaan talouden tuottavuutta ja tulevien sukupolvien tulevaisuudennäkymiä; 
korostaa, että on tärkeää lisätä naisten osuutta energiasiirtymää ja myrkytöntä 
kiertotaloutta koskevassa paikallistason päätöksenteossa, mikä voi lisätä innovointia ja 
kannattavuutta, vähentää riskejä ja parantaa kestävän kehityksen käytäntöjä;

7. korostaa tarvetta lisätä naisten ja nuorten osallistumista hallituksissa, pankkialalla, 
yrityksissä, yliopistoissa ja kansalaisjärjestöissä, jotta voidaan panna täytäntöön mitä 
erilaisempia strategioita, joilla vihreästä siirtymästä tehdään monimuotoisempi ja 
osallistavampi;

8. toteaa, että naiset ovat ratkaisevassa asemassa kestävän energian alalla ja nopeamman 
energiasiirtymän onnistumisen kannalta; korostaa tarvetta houkutella lisää naisia, saada 
heidät pysymään alalla ja ylentää heitä sekä monipuolistaa osaamista kestävän energian 
alalla;

9. kehottaa komissiota ja neuvostoa tutkimaan tarkasti tasa-arvon edistämiseen liittyviä 
naisten tarpeita, jotta voidaan helpottaa naisten osallistumista työmarkkinoille covid-19-
kriisin aikana ja sen jälkeen; kehottaa käynnistämään kunnianhimoisen sosiaalihuoltoa 
koskevan strategian ja väestönkehitystä koskevan suunnitelman, joilla voidaan parantaa 
saatavilla olevien, kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota hyödyntämään kaikkia asiaan liittyvistä EU:n rahoitusvälineistä saatavia 
synergiaetuja tarvittavan hoitoinfrastruktuurin ja tarvittavien hoitopalvelujen 
kehittämiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, muun muassa 
hyväksymään Istanbulin yleissopimuksen määräykset, kaikenlaisen naisiin, lapsiin ja 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, joka on lisääntynyt huomattavasti 
pandemian torjumiseksi käyttöön otettujen rajoitusten vuoksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita covid-19-kriisin torjuntatoimenpiteiden vielä voimassa ollessa 
ottamaan käyttöön erityisen omaishoitajille ja työssä käyville vanhemmille tarkoitetun 
täysin palkallisen vapaan, jota ei voi siirtää muille;

11. kehottaa komissiota keräämään tietoja erityyppisten hoitomuotojen tarjoamisesta, jotta 
näitä tietoja voidaan hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä tutkimuksessa ehdotuksen 
tekemiseksi hoitoa koskevasta Euroopan laajuisesta sopimuksesta, jolla pyritään 
tukemaan siirtymää hoitotalouteen; toteaa, että hoitoa koskevalla Euroopan laajuisella 
sopimuksella on luotava synergioita, joissa hyödynnetään jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivaltaa, sillä olisi pyrittävä parantamaan yhteistyötä ja koordinointia ja 
varmistettava, että asiaan liittyvät EU:n tason investoinnit ja lainsäädäntö tuottavat 
etuja;
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12. kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja sukupuolitietoinen budjetointi ovat kaikkien elpymiseen liittyvien 
toimien keskiössä ja että covid-19-kriisistä saadut kokemukset otetaan huomioon;

13. korostaa, että komission ja neuvoston on pidettävä johtavana periaatteenaan sitä, että 
naiset ja miehet saavat samasta työstä samaa palkkaa, myös kun suunnitellaan covid-19-
kriisin torjumiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, joissa on otettava huomioon sukupuolten 
tasa-arvo; pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut esittämään vuoden 2020 
loppuun mennessä palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä, joilla 
puututaan tehokkaasti sukupuolten välisiin palkka- ja eläke-eroihin, kun otetaan 
huomioon, että alustavien tietojen mukaan kriisi on heikentänyt naisten taloudellista 
riippumattomuutta; korostaa tässä yhteydessä, että komission ja jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla torjutaan sukupuolenmukaista eriytymistä 
naisvaltaisilla ammattialoilla ja puututaan sukupuolten välisiin palkka- ja eläke-eroihin;

14. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panemaan 
sen täytäntöön sekä komissiota valvomaan tehokkaasti direktiivin täytäntöönpanoa; 
kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan, mihin täydentäviin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä 
työssä käyvien vanhempien työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen helpottamiseksi 
kiinnittäen asianmukaista huomiota yksinhuoltajatalouksiin;

15. kehottaa komissiota keräämään tietoja erityyppisestä hoivatyöstä (lastenhoito, 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tai pitkäaikaishoitoa tarvitsevien henkilöiden 
hoito) hoitovastuun epätasaista jakaantumista koskevaa tutkimusta varten, jota 
hyödynnetään eurooppalaista hoitostrategiaa koskevassa aloitteessa; huomauttaa, että 
kyseisessä strategiassa olisi kunnioitettava perussopimuksissa määrättyä jäsenvaltioiden 
toimivaltaa, mutta sillä pyrittäisiin parantamaan yhteistyötä ja kaikkien sellaisten 
toimenpiteiden koordinointia, joista voisi olla hyötyä omaishoitajille ja heidän 
hoitamilleen henkilöille EU:ssa; korostaa, että Euroopan tason yhteistyö yhdessä EU:n 
varojen tehokkaan käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, saavutettavien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen kehittämistä;

16. tuomitsee sen, että jotkut hallitukset käyttävät pandemiaa tekosyynä työntekijöiden ja 
naisten tiettyjen perusoikeuksien heikentämiseksi; muistuttaa luovuttamattomasta 
oikeudesta saada terveydenhoitoa ja päättää omasta kehostaan; korostaa siksi, että 
lisääntymisterveyteen, ehkäisyyn ja aborttiin liittyvät oikeudet on taattava muun muassa 
pidentämällä laillisen abortin määräaikaa; 

17. korostaa, että koska kahden tulonsaajan perheiden ja yksinhuoltajaperheiden määrä 
kasvaa, ilmaantuu uusia lastenhoitopalvelujen tarpeita; huomauttaa, että korkealaatuiset, 
saatavilla olevat, saavutettavat ja kohtuuhintaiset lastenhoitopalvelut ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta vanhemmat voivat pysyä työmarkkinoilla tai pääsevät työmarkkinoille ja 
jotta sukupuolten välisiä työllisyyseroja voidaan vähentää; korostaa kuitenkin, että 
näiden lastenhoitopalvelujen olisi oltava saatavilla myös työtä hakevien vanhempien 
lapsille ja epävarmassa perhetilanteessa eläville lapsille;

18. korostaa, että uusien väestönkehityssuuntausten, kuten yhteiskuntien ikääntymisen, 
alhaisempien syntyvyyslukujen ja näin ollen työikäisen väestön vähenemisen, vuoksi 
virallisten ja epävirallisten pitkäaikaishoivapalvelujen tarve on entistäkin tärkeämpi; 
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huomauttaa, että hoitopalvelujen ja -infrastruktuurin tarjoaminen on erityisen tärkeää 
naisille, sillä he osallistuvat usein miehiä enemmän sekä viralliseen että epäviralliseen 
ikääntyneiden henkilöiden ja/tai vammaisten henkilöiden hoitoon, joista myös suurin 
osa on naisia; korostaa omaishoitajien osalta perheystävällisten lomajärjestelyjen sekä 
sosiaaliturvaa koskevan oikeuden varmistamisen tärkeyttä merkitystä;

19. korostaa covid-19-toimien yhteydessä tapahtunutta erityistä kehitystä hoidon 
tarjoamisessa; kehottaa komissiota tätä taustaa vasten toimimaan hoitopalvelujen laatua, 
saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä erilaisia hoitopalvelujen toimintamalleja 
koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon alustana; kehottaa komissiota paneutumaan 
omaishoitajien tilanteeseen ja jakamaan parhaita käytäntöjä siitä, miten heidän työtään 
on säännelty jäsenvaltioissa;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan naisten vaikutusmahdollisuuksia 
tekoälyn, tieto- ja viestintätekniikan sekä luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan aloilla saavutettavan korkealaatuisen räätälöidyn 
digitaalisen koulutuksen sekä yksilöllisen koulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla 
ottaen huomioon sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi toteutettavan talouden 
ja työmarkkinoiden digitalisoinnin; korostaa tässä yhteydessä tarvetta suunnitella 
verkossa tarjottavan koulutuksen ja taitojen kehittämisen lisäksi myös alan 
erityiskoulutusta; kehottaa komissiota hyväksymään konkreettisia sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista koskevia toimenpiteitä sisämarkkinastrategian ja 
digitaalistrategian täytäntöönpanon yhteydessä;

21. panee huolestuneena merkille, että etätyön tekeminen, jota edistettiin yhtenä covid-19-
viruksen leviämistä hillitsevänä toimenpiteenä, on kaikkien viitteiden mukaan 
vakiintumassa työmarkkinoilla, ja toteaa, että se voi vaikuttaa vakavasti erityisesti 
naisten työoloihin pidentämällä työaikoja samalla kun naiset vastaavat kotihoidosta ja 
kotitaloustöistä; kehottaa toteuttamaan toimia lain noudattamisen varmistamiseksi 
vahvistamalla työaikojen noudattamisen valvontaa sekä edistämällä terveellisiä ja 
turvallisia työoloja ja lepoaikoja työlainsäädännön mukaisesti;

22. toteaa, että vihreään energiaan siirtyminen tarjoaa mahdollisuuksia puuttua 
järjestelmälliseen sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja antaa yhteiskunnille 
mahdollisuuden nauttia monipuolisemmasta työvoimasta saatavista eduista; kehottaa 
sisällyttämään monenlaisia taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, 
ympäristötieteeseen, markkinointiin, opettamiseen ja yhteisön toimintaan;

23. korostaa nykyisten ja tulevien uramahdollisuuksien ja -polkujen luomista yhteistyössä 
oppilaitosten kanssa sekä naisille ja tytöille tarkoitettujen osallistavien ja kannustavien 
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen perustamista luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan aloilla ja muilla aloilla;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille ottamalla asianmukaisesti huomioon moninkertaista syrjintää kokevien naisten 
tarpeet, vammaiset ja terveysongelmista kärsivät naiset, rotu- ja etniseen vähemmistöön 
kuuluvat naiset, ikääntyneet naiset, alemman koulutustason omaavat naiset, 
yksinhuoltajat, maaseudulla ja syrjäseuduilla asuvat naiset, pakolaisnaiset sekä hlbtiq+-
henkilöt mukaan luettuina, jotta voidaan parantaa heidän mahdollisuuksiaan 
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työmarkkinoilla ja mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen 
elämään ja varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolten palkkaeron umpeen 
kurominen;

25. kehottaa sisällyttämään sukupuolinäkökulman tulevaan vammaisia koskevaan tasa-
arvostrategiaan 2021 ja kiinnittämään asianmukaista huomiota työmarkkinoille pääsyn 
parantamiseen kohdennetuilla toimenpiteillä ja toimilla;

26. korostaa tarvetta sisällyttää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
koulutuspolitiikkaan ja -ohjelmiin, koska kriisistä eniten kärsineet alueet ansaitsevat 
paremman tulevaisuuden, joka perustuu kestävyyteen, kohtuuteen ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan naisten osallistumisen covid-19-
pandemian torjumiseksi toteutettavia toimintapolitiikkoja koskevaan 
päätöksentekoprosessiin;

28. kehottaa komissiota ja neuvostoa hyväksymään sitovia, palkkauksen avoimuutta ja 
vähimmäispalkkaa koskevia politiikkatoimia;

29. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön nimenomaan yksinhuoltajaäiteja koskevan 
toimintamallin, sillä he ovat taloudellisesti erityisen haavoittuvassa asemassa, koska he 
ansaitsevat usein vähemmän kuin miehet ja poistuvat todennäköisemmin 
työmarkkinoilta saadessaan lapsen; kehottaa komissiota tehostamaan tältä osin 
elatusavun rajatylittävää perintää koskevien voimassa olevien oikeudellisten välineiden 
täytäntöönpanoa ja lisäämään kansalaisten tietoisuutta niiden saatavuudesta; kehottaa 
komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sellaisten käytännön 
ongelmien tunnistamiseksi, jotka liittyvät elatusavun perintään rajatylittävissä 
tilanteissa, ja kehittämään välineitä maksuvelvoitteiden tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon;

30. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan merkittävän askeleen eteenpäin sukupuolten 
palkkaeron pienentämisessä investoimalla pääosin naisvaltaisiin ja aloihin, joilla on 
epävarmoja työsuhteita, kuten hoito- ja siivousaloihin, parantamalla työoloja ja 
edistämällä kyseisillä aloilla tehdylle työlle annetun taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
tunnustuksen lisäämistä;

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan neuvotteluja naisten johtokuntapaikkoja koskevasta 
direktiivistä ja syrjinnän vastaisesta direktiivistä;

32. pitää myönteisenä komission sitoumusta esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun mennessä; korostaa tässä yhteydessä 
työmarkkinaosapuolten ja kaikkien sidosryhmien kattavan yhteistyön ja osallistumisen 
merkitystä;

33. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan palkattomien hoitovelvollisuuksien, erityisesti 
lasten ja ikääntyneiden hoitoon liittyvien velvollisuuksien, oikeudenmukaista jakamista 
koskevia suunnitelmiaan noudattamalla hyviä käytäntöjä ja seuraamalla toimivia 
esimerkkejä;

34. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan covid-19-pandemian aikana 
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etulinjassa työskennelleiden hoitotyöntekijöiden suuren arvon yhteiskunnassa, jotta 
voidaan parantaa heidän työolojaan ja arvottaa nämä ammatit uudelleen 
työmarkkinaosapuolten myötävaikutuksella ja keskitetyn sopimisen puitteissa;

35. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työnantajat ja julkishallinto luovat tehokkaan 
rakenteen, jolla ehkäistään ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jota näiden 
työntekijät tekevät tai jonka kohteiksi he joutuvat etätyön yhteydessä;

36. korostaa, että yksinhuoltajaperheet ovat kaikkialla Euroopassa muita perheitä alttiimpia 
köyhyydelle ja turvattomuudelle; kehottaa siksi parantamaan yksinhuoltajaperheiden 
sosiaaliturvaa, lisäämään perhe-etuuksia ja takaamaan julkisten palvelujen saatavuuden, 
asuminen mukaan luettuna; kehottaa toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä kaikkein 
köyhimpien ja haavoittuvimpien naisten, myös yksinhuoltajaperheiden, suojelemiseksi 
ja heidän elämänsä muuttamiseksi aiempaa turvallisemmaksi;

37. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaisen sosiaalisen ja taloudellisen tuen 
laajentamisen epävarmoissa tilanteissa eläviin ihmisiin, köyhyyden vaarassa olevat ja 
köyhyydessä elävät sekä asunnottomat ja sosiaaliselle syrjäytymiselle alttiit naiset 
mukaan lukien;

38. korostaa, että on otettava käyttöön haavoittuvimmassa asemassa oleville ryhmille, kuten 
pakolaisille, maahanmuuttajille ja romaneille, tarkoitettuja kunnianhimoisia 
toimintapolitiikkoja; 

39. korostaa tarvetta digitaalisen lukutaidon tukemiseen koulutuksen kautta ja tarjoamalla 
resursseja niin koulutuksen kuin työnteon sekä erinäisten palvelujen ja toimintojen 
yhtäkkisen verkkoon siirtymisen yhteydessä selvästi esiin tulleen digitaalisen kuilun 
umpeen kuromiseen;

40. kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan komission antamia työllisyyden suuntaviivoja 
kansalliset työmarkkinamallit huomioon ottaen ja epävarmojen työsuhteiden torjuminen 
mukaan lukien, sillä niitä on usein yleisemmin naisilla kuin miehillä; toivoo komission 
tarkastelevan alustatyöntekijöiden työoloja heidän tilannettaan parantavien ehdotusten 
tekemiseksi, sillä covid-19-pandemia voi ainoastaan vahvistaa alustatyötä koskevaa 
kielteistä kehityskulkua;

41. korostaa muutoksia, joita oikeudenmukainen siirtymä aiheuttaa työmarkkinoilla ja 
uusien vihreiden työpaikkojen jakautumiseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan strategioita, joilla varmistetaan naisten pääsy uusiin vihreisiin työpaikkoihin 
ja kavennetaan sukupuolten välisiä eroja uusiutuvan energian alan työpaikkojen osalta.
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