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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0006/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen 
etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että nettovarallisuuden ero rikkaimman väestönosan ja muiden välillä 
kasvaa ja että tämä lisää eriarvoisuutta Euroopan yhteiskunnissa;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa vain joka kuudes työntekijä saa työstään 
ihmisarvoiseen toimeentuloon riittävän palkan;

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat vasta toipumassa edellisen kriisin jälkeisestä 
työmarkkinoiden laskusuhdanteesta, joka on lisännyt dramaattisesti työttömyyttä ja 
vastentahtoisesti osa-aikaisten työntekijöiden määrää, ja toteaa, että nämä työntekijät 
työskentelevät todennäköisimmin perus- tai alemman tason palvelualan ammateissa ja 
aloilla, joilla työssäkäyvien köyhyysvaara on erittäin suuri;

D. ottaa huomioon, että EU:ssa köyhyysvaarassa olevissa kotitalouksissa elävien 
työntekijöiden osuus on noussut kymmenessä vuodessa 8 prosentista 9,4 prosenttiin ja 
heitä on nyt 20,5 miljoonaa;

E. ottaa huomioon, että 5,8 prosenttia EU27:n väestöstä eli vuonna 2019 vakavassa 
aineellisessa puutteessa, että äärimmäinen köyhyys on tällä hetkellä lisääntymässä ja 
että on olemassa selkeä riski siitä, että tilanne vain pahenee covid-19-pandemian vuoksi, 
mikä tekee ongelmasta entistä kiireellisemmän;

F. ottaa huomioon, että 9,6 prosenttia EU:n väestöstä käytti vuonna 2018 vähintään 
40 prosenttia kotitalouden tuloista asumiseen; ottaa huomioon, että kohtuuttomasta 
asumismenorasituksesta kärsivien kotitalouksien osuus oli vähintään 10 prosenttia 
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Romaniassa (10,3 prosenttia), Saksassa (14,2 prosenttia), Tanskassa (14,7 prosenttia) ja 
Bulgariassa (17,9 prosenttia);

G. ottaa huomioon, että asunnottomien määrä on kasvussa eri puolilla Eurooppaa ja että 
arviolta 700 000 ihmistä nukkui ulkona tai hätä- tai tilapäismajoituksessa vuonna 2019;

H. huomauttaa, että jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta määrittää vähimmäispalkka 
joko lakisääteisesti tai työehtosopimusneuvottelujen kautta;

Muuttoliikepolitiikan vaikutukset

I. toteaa, että Euroopassa asuu 3,9–4,8 miljoonaa laitonta muuttajaa; ottaa huomioon, että 
Euroopan unioni saa joka vuosi 500 000–600 000 turvapaikkahakemusta;

J. ottaa huomioon, että maahanmuutto ja laittomien muuttajien työllistäminen esimerkiksi 
alustataloudessa polkevat palkkoja alaspäin; huomauttaa, että halpatyövoiman läsnäolo 
supistaa palkkaneuvotteluissa käytettävissä olevaa liikkumavaraa, mikä tekee monista 
työsuhteista epävarmoja;

Covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

K. ottaa huomioon, että työttömyys ja epävarmat ja epätyypilliset työsuhteet lisääntyivät 
jyrkästi vuoden 2008 rahoituskriisin aikana; toteaa, että paine kohdistuu pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin), pieniin käsityöläisiin, pienyrittäjiin ja 
rajatyöntekijöihin; toteaa, että covid-19-kriisillä on kielteinen vaikutus myös 
työmarkkinoiden sosiaaliseen ulottuvuuteen;

1. painottaa, että ihmisarvoinen työ, josta saa toimeentuloon riittävän palkan, on paras 
lääke köyhyyttä vastaan;

2. panee merkille teknologian kehityksen ja talouksiemme rakenteessa tapahtuneet 
muutokset, jotka saattavat johtaa maaseudun autioitumiseen, sillä ihmiset voivat joutua 
muuttamaan kaupunkeihin työtä etsiessään;

3. kannustaa jäsenvaltioita arvioimaan tarvetta tukea tuotannon siirtämistä ja 
investointitoimia lupaavilla toimialoilla, jotta voidaan vähentää maantieteellisiä eroja;

4. katsoo, että maahanmuutto on osittain syynä asunnottomien ja työssäkäyvien köyhien 
määrän lisääntymiseen; huomauttaa, että jäsenvaltioiden alueella oleskelevien 
laittomien maahanmuuttajien määrä pahentaa ongelmaa;

5. korostaa, että vähimmäispalkan määrittäminen joko työehtosopimusneuvottelujen kautta 
tai lakisääteisten vähimmäispalkkojen avulla kuuluu jäsenvaltioiden ja tapauksen 
mukaan työmarkkinaosapuolten yksinomaiseen toimivaltaan;

6. ilmaisee huolensa alustatyön työehdoista ja siihen liittyvästä epävarmuuden riskistä;

7. muistuttaa, että asianmukaisesti rahoitetut julkiset palvelut ovat tärkeä keino järjestää 
laadukas terveydenhuolto, joukkoliikenne ja koulutus;
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8. huomauttaa, että terveyskriisillä on pitkäkestoisia vaikutuksia jäsenvaltioiden talouksiin 
ja että jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä kaikilta osin niiden käytettävissä oleva 
liikkumavara puuttuakseen sen dramaattisiin seurauksiin;

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

Or. en


