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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0066/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja 
palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus 
työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että työmarkkina- ja työllisyyspolitiikka kuuluu ja sen on kuuluttava 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan;

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sosiaalisen edistyksen, taloudellisen vaurauden, pysyvien työpaikkojen luomisen, 
sosiaaliturvan saatavuuden, korkeatasoisen ja riittävän koulutuksen, myös elinikäisen 
oppimisen, varmistamiseksi;

C. ottaa huomioon, että EU:ssa on suuria elintasoeroja, joita vuoden 2004 
laajentumiskierros on pahentanut entisestään; ottaa huomioon, että perussopimusten 
mukainen työvoiman enimmäkseen esteetön liikkuvuus EU:n sisällä myötävaikutti 
brexitin syntymiseen;

D. ottaa huomioon, että yli rajojen työskentelevillä kausityöntekijöillä on oma asemansa; 
ottaa huomioon, että sääntelemätön kausityö voi tietyissä tapauksissa ja jäsenvaltioissa 
johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin;

E. ottaa huomioon, että unionin alueiden välillä erityisesti rahoituskriisin jälkeen 
vallitsevan taloudellisen ja sosiaalisen epätasapainon aikaansaama työvoimapula ja 
aivovuodon laajuus ovat tietyissä jäsenvaltioissa saavuttaneet kriittisen tason, mikä on 
johtanut uusiin ongelmiin, kuten väestörakenteen epätasapainoon, hoivapalvelujen 
puutteisiin ja lääkintähenkilöstöpulaan sekä alueiden välisen yleisen eriarvoisuuden 
lisääntymiseen; ottaa huomioon, että nämä ilmiöt vaikuttavat erityisesti 
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maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin;

F. ottaa huomioon, että hyvin pienet yritykset ja pk-yritykset kärsivät ensimmäisinä 
epäreilusta kilpailusta ja sosiaalisesta polkumyynnistä erityisesti maantiekuljetusten 
alalla;

G. toteaa, että yli kahdeksan prosenttia liikkuvista työntekijöistä työskentelee 
terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, yli seitsemän prosenttia kuljetusalalla ja yli 
kymmenen prosenttia majoitus- ja ateriapalvelujen alalla;

H. ottaa huomioon, että Euroopassa pätevyyden kohtaanto-ongelma koskettaa ainakin 80:tä 
miljoonaa työntekijää ja että yli viisi kymmenestä vaikeasti täytettävästä työpaikasta on 
korkean osaamistason ammateissa1;

I. ottaa huomioon, että covid-19-epidemia on paljastanut ja pahentanut vaikeita ja usein 
huonoja työ- ja elinoloja, joista sadat tuhannet kausityöntekijät, joista suurin osa on 
liikkuvia työntekijöitä, sekä jotkin yli miljoonasta EU:ssa olevasta lähetetystä 
työntekijästä jo kärsivät;

1. korostaa, että työmarkkina- ja työllisyyspolitiikka kuuluu ja sen on kuuluttava 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan; katsoo, että jäsenvaltion olisi voitava 
asettaa omien kansalaistensa työllisyys etusijalle; toteaa, että syrjimättömyyden periaate 
suosii ulkomaiden kansalaisia; kehottaa siksi muuttamaan perussopimuksia, jotta 
jäsenvaltiot voivat valita kansalliset politiikkansa siten, että niiden omat kansalaiset 
asetetaan etusijalle;

2. kannustaa jäsenvaltioita asettamaan omien kansalaistensa työttömyysasteen alentamisen 
etusijalle;

3. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota syrjäisimmillä alueilla asuviin 
työntekijöihin ja helpottamaan heidän liikkuvuuttaan valtion sisällä mantereelle ja 
takaisin sekä syrjäisimpien alueiden välillä;

4. panee merkille, että sekä kausityöntekijöiden että liikkuvien työntekijöiden 
työllistäminen vastaa jäsenvaltion valitsemaa talousmallia; kehottaa EU:ta olemaan 
puuttumatta jäsenvaltioiden sosiaali-, talous- ja työmarkkinapolitiikan malleihin; toteaa, 
että jäsenvaltiot voisivat harkita strategisten teollisuudenalojen edistämistä; katsoo, että 
tämä voisi tietyissä olosuhteissa vähentää liikkuvien työntekijöiden määrää ja nostaa 
palkkoja tietyissä jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota analysoimaan EU:n sisäisen työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia ja 
kiinnittämään erityistä huomiota mahdolliseen aivovuotoon tietyillä aloilla, alueilla ja 
jäsenvaltioissa;

6. kannustaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan ja tekemään yhteistyötä petosten 
torjumiseksi ja tehostamaan käytäntöjen vaihtoa kansallisten työsuojeluviranomaistensa 
välillä; muistuttaa, että työmarkkinoiden sisäisen organisoinnin ja palkkaehtojen on 

1 OECD Skills for Jobs Database, https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_ .

https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_
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pysyttävä jäsenvaltioiden vastuulla;

7. kannustaa jäsenvaltioita tekemään tiiviimpää yhteistyötä kausityöntekijöiden 
terveysolojen parantamiseksi;

8. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja hoitajien 
asemaa ja työehtoja ottaen huomioon nykyiset väestörakenteeseen liittyvät haasteet ja 
mahdolliset tulevat terveyskriisit;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Or. en


