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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0026/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma talouspolitiikan eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 165 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2021 julkistetun komission talven 2021 talousennusteen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi koettelee kaikkia jäsenvaltioita 
ennennäkemättömällä tavalla; ottaa huomioon, että päinvastoin kuin vuosien 2008–2009 
talous- ja finanssikriisissä, joka vaikutti lähinnä valmistusteollisuuteen, covid-19-kriisi 
vaikuttaa kaikkiin aloihin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin palveluyrityksiin, joilla on 
likviditeettiongelmia;

B. katsoo, että komission covid-19-rokotusstrategiaa ovat leimanneet kyseenalaiset ja 
politisoituneet päätökset, toimet ja toimenpiteet; katsoo, että komission hidas ja 
kaoottinen rokotteiden hankinta ja rokotusten toteuttaminen ovat aiheuttaneet 
merkittäviä seurauksia terveydenhuollolle ja viivästyttäneet huomattavasti talouden 
elpymistä ja aiheuttaneet vakavaa taloudellista vahinkoa; katsoo, että jäsenvaltioille 
koituu kymmenien miljardien lisäkustannukset1 komission epäonnistuneesta 
strategiasta:

C. ottaa huomioon, että vuoden 2011 eurooppalaisessa ohjausjaksossa tehtiin kolme 
muutosta: EU:n toimivaltuuksia ulotettiin aloille, joilla unionilla ei aiemmin ollut 
valtaa; suositusten hyväksymistä helpotettiin ja jäsenvaltioille määrättiin seuraamuksia; 

1 Weber, A. ja Bloomberg, ‘EU’s slow vaccine roll out risks 100 billion euros in extended lockdowns and lost 
growth’, Fortune, 3. helmikuuta 2021.
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katsoo, että jäsenvaltioiden velvollisuus esittää ohjelmansa jo ennen kuin kansalliset 
parlamentit ovat hyväksyneet talousarvion heikentää huomattavasti jäsenvaltioiden 
suvereenia oikeutta hyväksyä ja toteuttaa kansallista politiikkaa; katsoo, että 
yhteiskunnallisista valinnoista ja talouspolitiikasta on päätettävä demokraattisilla 
menettelyillä jäsenvaltioissa; toteaa, että eurooppalaisen ohjausjakson suosituksilla oli 
kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia useissa jäsenvaltioissa monilla talouden aloilla 
eurokriisin aikana, ja niillä rajoitettiin poliittisia vaihtoehtoja, esimerkiksi 
palkankorotuksia;

D. toteaa, että jo ennen covid-19-kriisiä jäsenvaltioilla oli monenlaisia rakenteellisia 
ongelmia työmarkkinoillaan, esimerkiksi korkeaa nuorisotyöttömyyttä ja osaamiseen ja 
pätevyyteen liittyviä kohtaanto-ongelmia; toteaa, että covid-19-kriisin taloudelliset 
seuraukset tulevat entisestään kärjistämään näitä vakavia rakenteellisia ongelmia, ja 
tällä on kauaskantoisia sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia nuorille; toteaa tältä osin, 
että joissakin jäsenvaltioissa koulun keskeyttäminen ja liiallinen pätevyys ovat 
suhteessa paljon yleisempiä kuin muissa EU-maissa;

E. ottaa huomioon, että joulukuussa 2020 työttömyysaste oli 8,3 prosenttia euroalueella ja 
7,5 prosenttia 27 jäsenen EU:ssa, vaikka jäsenvaltioiden välillä oli merkittäviä eroja2;

F. ottaa huomioon, että hallitusten määräämillä sulkutoimilla covid-19-kriisin torjumiseksi 
on merkittävä vaikutus kansalaisten sosioekonomiseen tilanteeseen ja perusoikeuksiin ja 
-vapauksiin; ottaa huomioon, että covid-19-kriisillä on ollut suhteettoman negatiivinen 
vaikutus moniin aloihin, ammatteihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) ja 
pienyrittäjiin; ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on vaikuttanut erityisen haitallisesti 
vähävaraisimpiin;

G. toteaa, että työmarkkinat ovat yhä enemmän jakautumassa kahtia: keskeisessä 
valmistusteollisuudessa tai rahoitusalalla oleviin erittäin ammattitaitoisiin 
työntekijöihin, joilla on hyvät palkat ja sosiaaliturva, ja toisaalta kasvavaan ryhmään 
epätyypillisessä työssä, erityisesti palvelualalla olevia työntekijöitä, jonka on tyydyttävä 
matalaan palkkaan ja heikkoon sosiaaliturvaan; toteaa, että useat rakenteelliset 
muutostekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen, esimerkiksi teollisuuden alasajo, 
heikosti koulutettujen ja ammattitaidottomien työntekijöiden joukkomaahanmuutto ja 
globalisaatio, mukaan lukien matalapalkkamaista tuleva kansainvälinen kilpailu;

H. toteaa, että covid-19-kriisi on osoittanut, että jäsenvaltioissa tarvitaan vahvoja sosiaali- 
ja terveydenhuoltojärjestelmiä;

I. toteaa, että työmarkkinoissa on monenlaisia eroja jäsenvaltioiden ja jopa jäsenvaltioiden 
eri alueiden välillä, esimerkiksi erilaisten kehysten käytössä, ja että nämä kehykset ovat 
kehittyneet ajan kuluessa tietyllä tavalla sekä alueellisella että kansallisella tasolla ja 
tiiviissä yhteydessä paikallisiin sosiaalisen suojelun järjestelmiin;

J. toteaa, että suurimpia haasteita euroalueen pk-yrityksille on ammattitaitoisten 
työntekijöiden puute; toteaa, että tietyissä maissa ammattitaitoisten työntekijöiden puute 
kertoo työvoiman vähyydestä, kun taas toisissa maissa taustalla on käytettävissä olevan 

2 Eurostat, Työttömyystilastot.
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työvoiman ja yritysten tarpeiden välinen rakenteellinen epätasapaino;

K. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat rajoittaneet covid-19-kriisin torjumiseksi tehtyjen 
sulkutoimien taloudellisia seurauksia siirtämällä kymmeniä miljoonia työntekijöitä 
Saksan Kurzarbeit -ohjelman mallin mukaiseen lyhennetyn työajan järjestelyyn, jolloin 
hallitukset maksavat työntekijöille 60–85 prosenttia palkasta ja nämä tekevät 
lyhennettyä työaikaa tai eivät tee töitä lainkaan; toteaa, että helmikuussa 2021 komissio 
maksoi SURE-välineen (hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen 
tilapäinen tukiväline) rahoitusavun neljännessä erässä 14 miljardia euroa yhdeksälle 
jäsenvaltiolle; ottaa huomioon, että näiden maksujen jälkeen 15 jäsenvaltiota on nyt 
saanut yhteensä 53,5 miljardia euroa SURE-välineestä, josta maat ovat saamassa 
merkittäviä kokonaismääriä, erityisesti Italia (27,4 miljardia), Espanja (21,3 miljardia), 
Puola (11,2 miljardia), Kreikka (2,7 miljardia) ja Slovenia 1,1 miljardia)3;

L. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan EU:n viidessä suurimmassa jäsenvaltiossa 
yhdeksän miljoonaa lyhennettyä työaikaa tekevää työntekijää eli 20 prosenttia 
lyhennetyn työajan järjestelyjen piirissä olevista työskentelee ”zombie-työpaikoissa” 
toimialoilla, joilla on edelleen vaikeuksia covid-19-taudin vuoksi, mukaan luettuina 
matkustaminen, turismi, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialat sekä viihdeala ja 
vähittäiskauppa; toteaa, että jos palkkatuet lakkaavat vuonna 2021, nämä yhdeksän 
miljoonaa ihmistä ovat vaarassa joutua työttömiksi; toteaa, että näiden ”zombie-
työpaikkojen” osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä on kuusi prosenttia4;

M. katsoo, että digitalisaatio ja tekoälyn haasteet ovat ratkaisevan tärkeitä monilla 
taloudenaloilla, sillä ne lisäävät kilpailukykyä ja luovat työpaikkoja ja edistävät 
taloudellista vaurautta; toteaa, että teknologiset muutokset ovat lisänneet sellaisten 
työntekijöiden kysyntää, joilla on asianmukaista osaamista; katsoo, että vaikka 
digitalisaatio voi tarjota mahdollisuuden työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen 
etenemiseen, se voi myös aiheuttaa suurempaa työttömyyttä;

N. ottaa huomioon, että lyhennetyn työajan lisäksi myös muita työmuotoja, kuten etätyö, 
on omaksuttu laajamittaisesti kaikkialla EU:ssa; katsoo, että joustavilla työjärjestelyillä 
ja etätyöllä voi olla olennaisen tärkeä rooli työpaikkojen säilyttämisessä samalla kun ne 
tukevat työn ja yksityiselämän tasapainon parantamista;

O. ottaa huomioon, että hallitusten määräämät sulkutoimet covid-19-kriisin torjumiseksi 
ovat aiheuttaneet asunnottomuuden lisääntymistä ja siihen liittyviä taloudellisia ja 
sosiaalisia seurauksia, kuten perheväkivallan kasvua; ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
EU:ssa on kolme miljoonaa asunnotonta ihmistä5; ottaa huomioon, että Euroopan 
asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö (FEANTSA) arvioi vuonna 2019, että joka yö 
EU:ssa ainakin 700 000 asunnotonta nukkui ulkona tai hätä- tai tilapäismajoituksessa ja 
että tämä määrä oli lisääntynyt 70 prosentilla kymmenessä vuodessa6; ottaa huomioon, 
että asunnottomuuden lisääntyminen viime vuosikymmenen aikana johtuu monesta 
syystä; ottaa huomioon, että asunnottomuuden ratkaisemiseksi jäsenvaltioiden on 

3 Komissio, ”Commission disburses EUR 14 billion under SURE to nine Member States”, lehdistötiedote, 2. 
helmikuuta 2021.
4 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17. kesäkuuta 2020.
5 Jerome Hughes: Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Agence Europe, 16. tammikuuta 2020.
6 FEANTSA: Homeless in Europe, kevät 2019, s. 2.
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ryhdyttävä toimiin useilla eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, työmarkkinapolitiikassa 
ja perheväkivallalta suojaamisessa;

P. katsoo, että covid-19-kriisillä on ollut suhteettoman negatiivinen vaikutus vammaisiin ja 
heidän perheisiinsä; toteaa, että monissa EU:n jäsenvaltioissa on edelleen paljon 
köyhyyttä ja että lapsiköyhyyden lisäksi monilla eläkeläisillä on vaikeuksia tulla 
toimeen;

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

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

1. on huolissaan covid-19-kriisin sosiaalisista vaikutuksista ja hallitusten määräämien 
sulkutoimien ja muiden toimenpiteiden seurauksista erityisesti pienituloisille 
kotitalouksille, perheille ja heikossa asemassa oleville ryhmille kuten ikääntyneille ja 
vammaisille; korostaa, että vapaiden yhteiskuntiemme kannalta on elintärkeää 
varmistaa, että kaikki rajoitukset ovat oikeasuhtaisia, ja lopettaa kaikki vapauksien 
rajoitukset heti kun se on mahdollista;

2. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi ja on voitava hyväksyä omat taloudelliset ja 
sosiaaliset valintansa ja panna ne täytäntöön ja tarjota kansalaisilleen heidän erityisten 
ongelmiensa ja huoltensa mukaisesti räätälöityjä vastauksia; torjuu vaatimukset 
yhteisestä eurooppalaisesta työllisyyspolitiikasta;

3. korostaa sosiaalipolitiikan kuuluvan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan; torjuu 
näin ollen kaikki Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaiset pyrkimykset 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen ja sosiaalisen suojelun järjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi, koska se heikentäisi niiden kansallisten politiikkojen 
tehokkuutta näillä aloilla;

4. pitää valitettavana, että useissa jäsenvaltiossa on yhä erittäin korkea nuorisotyöttömyys; 
katsoo, että EU:n rahoitusvälineet tällä alalla eivät ole tehokkaita ja niillä on saatu 
aikaan vain vähäisiä tuloksia; muistuttaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 3/20157 mukaan nuorisotakuu oli edistynyt vain vähän ja sen 
tulokset eivät vastanneet alkuperäisiä odotuksia; muistuttaa komissiota 
toissijaisuusperiaatteesta nuorisotyöttömyyden osalta ja katsoo, että nuorisotyöttömyyttä 
voivat torjua paremmin jäsenvaltiot, jotka pystyvät parhaiten vastaamaan kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin;

5. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi päätettävä yksin omista kansallisista toimistaan, 
joilla nuoria autetaan löytämään laadukkaita työpaikkoja, esimerkiksi kehittämällä ja 
panemalla täytäntöön tarvittava sääntelykehys työmarkkinoitaan varten sekä 
räätälöimään koulutusjärjestelmänsä siten, että sillä varmistetaan, että nuorten tutkinnot 

7 EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä, 24. maaliskuuta 
2015.
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vastaavat työmarkkinoiden vaatimuksia; kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
ammatillista koulutusta, työskentelemään koulutuksen keskeyttämisasteen laskemiseksi 
ja edistämään innovointia; kannustaa jäsenvaltioita harjoittamaan aktiivista 
työllisyyspolitiikkaa, jotta varmistetaan, että ”zombie-työpaikoissa” työskentelevät 
ihmiset voivat hyödyntää mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen siirtyäkseen työpaikkoihin, joilla on enemmän tulevaisuutta;

6. ottaa huomioon, että Euroopan väestö ikääntyy; toteaa, että väestörakenteella on 
merkittävä vaikutus työmarkkinoihin; kannustaa tältä osin jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia, joilla käännetään väestön ikääntyminen toiseen suuntaan Euroopassa sen sijaan, 
että turvauduttaisiin muuttoliikkeeseen, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin ja 
aiheuttaa valtavasti paineita kansallisille sosiaaliturvajärjestelmille; korostaa tarvetta 
nostaa yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työllisyysastetta ja parantaa heidän digitaalisia 
taitojaan sekä luomalla kannustimia eri alojen yrityksille että varmistamalla 
mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen;

7. hylkää ehdotuksen eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä, sillä se olisi uusi 
askel kohti tulonsiirtounionia; katsoo, että tällainen järjestelmä ei ratkaise pysyviä 
rakenteellisia ongelmia kansallisilla tai alueellisilla työmarkkinoilla; korostaa tarvetta 
investoida riittävästi työmarkkinapolitiikkaan ja talousuudistuksiin 
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi;

8. korostaa, että uuden SURE-välineen on oltava väliaikainen; kannustaa näitä varoja 
saavia jäsenvaltioita varaamaan osuuden niistä työttömyyden uhkaamien ihmisten 
taitojen parantamiseen, jotta he voivat siirtyä elinkelpoisemmille aloille; kannustaa 
yleisesti jäsenvaltioita rohkaisemaan ja innostamaan yrityksiä erityisesti tässä 
kriisitilanteessa käynnistämään tai jatkamaan koulutustoimia ja hyödyntämään 
rahoitusmahdollisuuksia;

9. on erittäin huolissaan, että covid-19-kriisin takia miljoonat työntekijät menettävät 
työpaikkansa; katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttaminen tulee 
edelleen syventämään taloudellista ja sosiaalista kriisiä Euroopassa; katsoo, että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma uhkaa vakiinnuttaa itäisten ja läntisten 
EU-maiden väliset taloudelliset ja sosiaaliset jakolinjat ja vaarantaa miljoonat työpaikat 
kaivosalalla, energiaintensiivisillä aloilla ja autoteollisuudessa, eikä ole mitään takeita 
siitä, että työntekijät voivat löytää uusia työpaikkoja; on huolissaan, että nämä 
syvemmät jakolinjat johtavat uuteen sisäisen muuttoliikkeen aaltoon EU:ssa;

10. katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kallis ja ideologiaan perustuva 
ehdotus, jolla on vähäinen merkitys maailman hiilidioksidipäästöjen torjumisessa; 
katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle kohdistetut rahat käytettäisiin 
paremmin Euroopan kansalaisten elintason suoraan parantamiseen; katsoo siksi, että 
vihreän kehityksen ohjelman ilmastotavoitteita olisi ja on tarkistettava;

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

12. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työssäkäyville maksetaan palkkaa, jonka 
turvin he voivat elää ihmisarvoista elämää omassa maassaan; katsoo, että 
vähimmäispalkan avulla voitaisiin nostaa palkkoja palkkajakauman alemmilla tasoilla, 
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ja näin varmistaa, että työntekijät saavat hyväksyttävän vähimmäispalkan työstään; 
muistuttaa tältä osin, että jäsenvaltioilla on valta tehdä mahdolliset päätökset 
vähimmäispalkkojen asettamisesta; on huolestunut siitä, että komissio hyödyntää 
koronaviruksen aikaansaamaa dynamiikkaa jatkaakseen oman mallinsa edistämistä 
talous-, sosiaali- ja ympäristökysymyksissä; muistuttaa, että kilpailukykyiset palkat 
voidaan saavuttaa riittävällä tavalla työehtosopimusneuvottelujen ja ammattiliittojen 
avulla;

13. panee merkille, että eräissä jäsenvaltioissa on laajamittainen matalapalkka-ala; katsoo, 
että sosiaaliturvamaksujen alentaminen matalapalkkaisille voi olla keino tämän 
ongelman ratkaisemiseksi;

14. katsoo, että covid-19-pandemia ja hallitusten määräämät sulkutoimet ja muut 
toimenpiteet ovat lisänneet merkittävästi etätyötuntien määrää; toteaa, että etätyöstä on 
monia sosiaalisia ja taloudellisia etuja työntekijöille ja yrityksille; katsoo, että EU:n 
toimielinten ja virastojen kyky toimia etänä tarjoaa toimielimille ihanteellisen 
tilaisuuden vähentää toimistotiloista aiheutuvia budjettimenoja;

15. panee merkille, että alustatalousmalli vähentää esteitä työmarkkinoille pääsylle ja 
tarjoaa mahdollisuuksia ryhmille, jotka ovat perinteisesti jääneet niiden ulkopuolelle; 
panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa on käynnistetty joukko aloitteita 
alustatalouden työntekijöiden aseman sääntelemiseksi;

16. korostaa, että ihmisarvoisten työolojen varmistaminen liikkuville raja- ja 
kausityöntekijöille kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle;

17. korostaa, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli EU:n talouskasvussa ja työpaikkojen 
luomisessa; muistuttaa tarpeesta vahvistaa pk-yrityksiä; katsoo, että pk-yrityksille 
suotuisa oikeudellinen ympäristö on tärkeä edellytys talouskasvulle;

18. toteaa, että monissa jäsenvaltioissa on edelleen paljon köyhyyttä; korostaa, että 
kunnollisten työpaikkojen luominen on paras tapa torjua köyhyyttä; kannustaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden verojärjestelmät, sääntelykehykset ja 
sosiaaliturvajärjestelmät eivät estä työpaikkojen luomista; muistuttaa, että vahvat ja 
kestävät hyvinvointijärjestelmät perustuvat suorituskykyisiin ja hyvin toimiviin 
markkinatalouksiin; kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden eläkejärjestelmät 
pysyvät riittävinä ja kestävinä työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
kannalta; kannustaa jäsenvaltioita takaamaan kunnolliset vanhuuseläkkeet ja torjumaan 
eläkkeensaajien köyhyyttä;

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

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