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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: 
EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen 
yhteensovittamisen välineenä
(2020/2007(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

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

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 45, 56, 153, 154 ja 174 artiklan,

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

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vahvistamat työelämän perusnormit 
sekä sen työasiainhallintoa ja työsuojelutarkastuksia koskevat yleissopimukset ja 
suositukset,

– ottaa huomioon työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan kattavan unionin oikeudellisen 
säännöstön ja erityisesti toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/391/ETY1 ja sen erityisdirektiivit ja siihen liittyvät direktiivit,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät ”Uudelleenkoulutus ja 
osaamisen kehittäminen perustana kestävyyden ja työllistettävyyden lisäämiselle 
edistettäessä talouden elpymistä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta”,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajaehdokkaan Ursula von der Leyenin esittelemät 
poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (2019–2024): 
”Kunnianhimoisempi unioni: Ohjelma Euroopalle”,

– ottaa huomioon Euroopan työviranomaisen perustamisesta, asetusten (EY) 
N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 muuttamisesta ja päätöksen 
(EU) 2016/344 kumoamisesta 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2019/11492,

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5. huhtikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20113,

1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1.
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– ottaa huomioon työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen 
tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta 
13. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/5894,

– ottaa huomioon yhdenmukaisista yksityiskohtaisista erittelyistä tietojen keruuta ja 
analysointia varten Eures-verkoston toiminnan valvomiseksi ja arvioimiseksi 
2. helmikuuta 2018 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/170,

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2019 annetun komission kertomuksen Eures-verkoston 
toiminnasta tammikuun 2016 ja kesäkuun 2018 väliseltä ajalta,

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20045,

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16. syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20096,

– ottaa huomioon maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 
21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1071/20097,

– ottaa huomioon maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevista yhteisistä säännöistä 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/20098,

– ottaa huomioon lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 
24. syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1008/20089,

– ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/200610,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta 
meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7. joulukuuta 1992 annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/9211,

4 EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.
5 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1. 
6 EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.
7 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.
8 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72.
9 EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.
10 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
11 EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7.
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– ottaa huomioon työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä 16. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/54/EU12,

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY13,

– ottaa huomioon maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä 11. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/15/EY14,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön 
(ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, 
merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevasta sopimuksesta 21. kesäkuuta 1999 
annetun neuvoston direktiivin 1999/63/EY15, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan 
kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, 
tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta 
16. helmikuuta 2009 annetulla neuvoston direktiivillä 2009/13/EY16,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY17,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta 
28. kesäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2018/95718,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) 
muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/67/EU19,

– ottaa huomioon direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten 
sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta 
valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 
15. heinäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

12 EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8.
13 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
14 EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35.
15 EYVL L 167, 2.7.1999, s. 33.
16 EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30.
17 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
18 EUVL L 173, 9.7.2018, s. 16.
19 EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11.
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2020/105720,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 8. heinäkuuta 2019 
annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/118121,

– ottaa huomioon pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin 
perustamisesta 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen (EU) 2016/34422,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen kumoamisesta 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston 
suosituksen23,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä24,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 
osaamisohjelmasta Euroopalle25,

– ottaa huomion 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman tehokkaiden 
työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa26,

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

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Elinikäisen oppimisen ja valmiuksien kehittämisen kestäväpohjainen 
rahoitus ammattitaitoisen työvoiman puutteen torjumiseksi” (puheenjohtajavaltio 
Kroatian pyytämä valmisteleva lausunto),

– ottaa huomioon Euroopan alueiden komitean lausunnon ”Aivovuoto EU:ssa: 
haasteeseen vastaaminen kaikilla tasoilla” (C 141/34), 

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi” (COM(2020)0274) ja siihen liittyvät komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2020)0121 ja SWD(2020)0122),

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” 

20 EUVL L 249, 31.7.2020, s. 49.
21 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
22 EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12.
23 EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
25 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.
26 EUVL C 482, 23.12.2016, s. 31.
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(COM(2020)0014),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kestävän kasvun strategia 2020” (COM(2019)0650),

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
osaamisohjelma Euroopalle” (COM(2016)381),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun ehdotuksen komission ja neuvoston 
yhteiseksi työllisyysraportiksi, joka on oheisasiakirja komission tiedonantoon 
”Vuotuinen kestävän kasvun strategia 2020”,

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

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2019 annetun komission kertomuksen palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) 
N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/67/EU soveltamisesta ja täytäntöönpanosta 
(COM(2019)0426),

– ottaa huomioon komission vuoden 2019 vuosikertomuksen EU:n sisäisestä työvoiman 
liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon taitoja koskevia ennusteita ja vuoden 2030 suuntauksia ja haasteita 
koskevan Cedefopin kertomuksen ”Skills forecast: trends and challenges to 2030”,

– ottaa huomioon lähetettyjä työntekijöitä Euroopan unionissa koskevan Eurofoundin 
vuoden 2010 kertomuksen ˮPosted workers in the European Union (2010)ˮ27 ja 
kansalliset kertomukset,

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

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2020 annetut Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston ohjeet ”Covid-19: Takaisin työpaikalle – Työpaikkojen 
mukauttaminen ja työntekijöiden suojelu”,

– ottaa huomioon EU:n sosiaalisista oikeuksista ja työelämän perusoikeuksista 
sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä vuonna 2015 julkaistun parlamentin 
tutkimuksen ”EU Social and Labour Rights and EU Internal Market Law”,

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2020 annetut komission ohjeet kausityöntekijöille 
EU:ssa koronavirusepidemiaan liittyen,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät kausityöntekijöiden ja 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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muiden liikkuvien työntekijöiden työ- ja elinolojen parantamisesta,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen koordinoidusta 
lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta,

– ottaa huomioon vuonna 2015 julkaistun komission tutkimuksen palkkojen määritystä 
koskevista järjestelmistä ja vähimmäispalkoista, joita sovelletaan lähetettyihin 
työntekijöihin direktiivin 96/71/EY mukaisesti tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä aloilla 
(Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers 
in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and 
sectors),

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2020 annetut komission suuntaviivat työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden harjoittamisesta covid-19-epidemian aikana,

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vaiheittaiset ja 
koordinoidut toimet vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi ja sisärajatarkastusten 
poistamiseksi” (2020/C 169/03),

– ottaa huomioon vuonna 2015 julkaistun EU:n sisäisen liikkuvuuden sosiaalista 
ulottuvuutta koskevan Eurofoundin tutkimuksen ”Social dimension of intra-EU 
mobility: Impact on public services”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0066/2021),

A. ottaa huomioon, että syrjimättömyys on perussopimuksissa vahvistettu perusperiaate; 
ottaa huomioon, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi unionin perusperiaatteista; 
toteaa, että SEUT-sopimuksen 45 artiklan 2 kohdassa vahvistetun yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen mukaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus merkitsee sitä, että kaikki 
kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten 
tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan;

B. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan unioni ”edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua”; ottaa huomioon, että 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaan ”unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset”,

C. toteaa, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus ovat sisämarkkinoiden perusperiaatteita;

D. katsoo, että työntekijöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden olisi oltava Euroopan 
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sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaista; katsoo, että 
YK:n Agenda 2030:een ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan sekä Euroopan sukupuolistrategiaan, mukaan lukien 
oikeudenmukaisten palkkojen, sukupuolten tasa-arvon sekä ihmisarvoisten työolojen ja 
-ehtojen suojelu ja edistäminen, liittyvät unionin sitoumukset on valtavirtaistettava 
kaikissa sisämarkkinapolitiikoissa, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat;

E. toteaa, että työntekijöiden, myös kausityöntekijöiden, vapaa liikkuvuus on olennaisen 
tärkeää Euroopan yhdentymisen kannalta; katsoo, että se voi hyödyttää sekä lähettäviä 
että vastaanottavia jäsenvaltioita ja tukea taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevia tavoitteita; katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden on 
hyödynnettävä täysimääräisesti EU:n sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia ja 
valvottava samalla tehokkaasti työvoiman liikkuvuuteen sovellettavien sääntöjen 
noudattamista;

F. ottaa huomioon, että työntekijöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus edistää osaltaan 
talouskasvua ja yhteenkuuluvuutta unionissa ja luo työllistymismahdollisuuksia; katsoo, 
että sisämarkkinat voivat toimia kestävästi ja lisätä vaurautta vain, jos ne perustuvat 
oikeudenmukaisiin ja yhteisiin sääntöihin sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen 
erityisesti työntekijöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden osalta;

G. katsoo, että unionin olisi jatkossakin oltava keskeisessä asemassa tuettaessa hyvien 
käytäntöjen vaihtoa hallinnon kaikilla tasoilla ja kehitettäessä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ohjeita ja suosituksia ihmisarvoisten työolojen ja 
-ehtojen varmistamisesta kaikille, myös haavoittuvassa asemassa oleville 
työntekijäryhmille;

H. ottaa huomioon, että palvelujen vapaan liikkuvuuden sosiaaliset vaikutukset 
lähtöalueisiin ja alueisiin, jotka vastaanottavat liikkuvia työntekijöitä, voivat olla sekä 
myönteisiä että kielteisiä; ottaa huomioon, että unionin alueiden välillä erityisesti 
rahoituskriisin jälkeen vallitsevan taloudellisen ja sosiaalisen epätasapainon 
aikaansaama työvoimapula ja aivovuodon laajuus ovat joissakin 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 maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin; katsoo, että tarvitaan 
kestävää teollisuuspolitiikkaa ja vankkaa koheesiopolitiikkaa laadukkaiden 
työpaikkojen säilyttämiseksi ja luomiseksi muutosvaiheessa olevilla aloilla ja alueilla, 
jotta voidaan estää aivovuotoa ja pakon edessä tapahtuvaa liikkuvuutta;

I. toteaa, että työvoimakustannuskilpailu on vahingollista jäsenvaltioiden väliselle 
yhteenkuuluvuudelle; katsoo, että unionissa tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa, 
jotta vältetään epäoikeudenmukainen työvoimakustannuskilpailu ja lisätään kaikkien 
sosiaalista lähentymistä ylöspäin; katsoo, että tehokas sääntely ja työehtosopimukset 
ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan varmistaa ihmisarvoiset työolot ja -ehdot, 
laadukkaat palvelut ja reilu kilpailu;

J. ottaa huomioon, että rajatyöntekijöistä on sosiaalista ja taloudellista etua joillekin 



PE660.195v02-00 10/47 RR\1227953FI.docx

FI

alueille;

K. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää parantaa, sovittaa yhteen ja koordinoida työvoiman 
liikkuvuutta koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon rajatylittävää valvontaa 
ja torjua asiaan liittyviä väärinkäytöksiä, myös pimeää työtä, jotta voidaan suojella 
liikkuvien työntekijöiden oikeuksia, tehostaa sovellettavien sääntöjen noudattamista 
sekä edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tervettä kilpailua kaikkien yritysten 
välillä;

L. ottaa huomioon, että suurin osa unionin työntekijöistä on mikro-, pienten ja 
keskisuurten yritysten (mikro- ja pk-yritysten) palveluksessa; toteaa, että mikro- ja 
pk-yritykset sekä itsenäiset ammatinharjoittajat ovat kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa unionin lainsäädännön rikkomistapauksissa; ottaa huomioon, että ristiriitainen 
kansallinen lainsäädäntö, tarpeeton hallinnollinen taakka ja epäreilu kilpailu ovat 
merkittäviä vaikeuksien lähteitä mikro- ja pk-yrityksille, itsenäisille 
ammatinharjoittajille ja sisämarkkinoilla vilpittömästi toimiville yrityksille; katsoo, että 
mikro- ja pk-yrityksiä sekä startup-yrityksiä koskevien aloitteiden olisi autettava 
yrityksiä noudattamaan nykyisiä sääntöjä eivätkä ne saisi johtaa tarpeettomaan 
hallinnolliseen taakkaan, kaksien eri sääntöjen käyttämiseen tai työntekijöiden suojelua 
koskevien vaatimusten heikentämiseen;

M. toteaa, että digitalisaatio tarjoaa ennennäkemättömän tilaisuuden helpottaa liikkuvuutta 
ja auttaa samalla varmistamaan, että työvoiman liikkuvuutta koskevia unionin sääntöjä 
noudatetaan tiukasti;

N. toteaa, että Euroopan työviranomainen (ELA) perustettiin edistämään 
oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen vahvistamista sisämarkkinoilla, työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon ja erittäin 
liikkuvia palveluita, valvomaan työntekijöiden liikkuvuutta ja sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien unionin sääntöjen noudattamista sekä tehostamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolien 
välillä huolehdittaessa työvoiman liikkuvuuden oikeudenmukaisuudesta ja torjuttaessa 
pimeää työtä; ottaa huomioon, että oikeudenmukaisten palkkojen, sukupuolten 
tasa-arvon sekä ihmisarvoisten työolojen ja -ehtojen edistäminen ovat keskeisessä 
asemassa hyvin toimivien, oikeudenmukaisten ja kestävien sisämarkkinoiden 
luomisessa;

O. ottaa huomioon, että vasta perustetun ELA:n odotetaan saavuttavan täyden 
toimintavalmiutensa vuoteen 2024 mennessä;

P. toteaa, että työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon, vuokratyö ja 
kausityö ovat tilapäisiä luonteensa ja oikeudellisen määritelmänsä puolesta;

Q. ottaa huomioon, että työntekijöiden asianmukaisen oikeussuojan puuttumisen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien piiriin pääsyn epäämisen taustalla ovat usein väärinkäytökset 
mahdollistavien epätyypillisten työsuhteiden käyttö, keinotekoiset järjestelyt, kuten 
näennäisyrittäjyys, korvauksetta ja/tai vain pienestä korvauksesta tehtävä päivystystyö, 
niin kutsutut nollatuntisopimukset, määräaikaisten työsopimusten ja työharjoittelujen 
väärinkäyttö vakituisten työsopimusten korvaajina, myös julkisella sektorilla, sekä 
postilaatikkoyritysten käyttö; katsoo, että nämä ongelmat olisi ratkaistava; katsoo, että 
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erilaisten alihankintajärjestelyjen lisääntyminen voi myös johtaa väärinkäytöksiin, mikä 
edellyttää vastatoimia; ottaa huomioon, että suoraan SEUT-sopimuksen 45 artiklaan 
perustuva EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus voi luonnostaan auttaa vastaamaan 
pitkän aikavälin työvoimatarpeisiin unionin kansalaisille avoimilla tyypillisillä 
työsuhteilla, joissa ei syrjitä kansalaisuuden perusteella;

R. ottaa huomioon, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus on yksi unionin tärkeimmistä 
periaatteista; toteaa kuitenkin, että elin- ja työoloissa on edelleen merkittäviä eroja 
unionin sisällä; ottaa huomioon, että korkeammat palkat ja bruttokansantuote, vahva 
sosiaaliturva, helpompi pääsy työmarkkinoille ja korkeampi työllisyysaste ovat 
tärkeimpiä EU:n sisäisen liikkuvuuden vetotekijöitä28; toteaa, että toisaalta köyhyys, 
sosiaalinen syrjäytyminen, huonot elin- ja työolot sekä sosiaalihuollon puuttuminen 
ovat EU:n sisäisen liikkuvuuden työntötekijöitä; ottaa huomioon, että joissakin 
jäsenvaltiossa esiintyvä jatkuva työvoimapula tietyillä kriittisillä aloilla selittyy suurelta 
osin myös huonoilla työoloilla ja alhaisella palkkatasolla; katsoo, että tällainen pula 
olisi pyrittävä ratkaisemaan kehittämällä näiden alojen työoloja erityisesti 
työmarkkinavuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen avulla sen sijaan, että 
huonommat työt jätetään siirtotyöläisille ja liikkuville työntekijöille, rajatyöntekijät 
mukaan lukien, ja/tai pimeän työn tekijöille;

S. katsoo, että vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käytön olisi aina tapahduttava 
vapaaehtoisesti eikä pakon sanelemana siksi, ettei asuinjäsenvaltiossa ole työ- tai 
opiskelumahdollisuuksia; ottaa huomioon, että vahvoihin sosiaalisiin oikeuksiin ja 
työntekijän oikeuksiin perustuva oikeudenmukainen liikkuvuus on Euroopan kestävän 
yhdentymisen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmukaisen siirtymän 
ennakkoedellytys;

T. toteaa, että sosiaalisen tai ympäristöön liittyvän polkumyynnin kaltaiset väärinkäytökset 
rapauttavat kansalaisten tukea unionille ja Euroopan integraation syventämiselle, 
vahingoittavat sisämarkkinoiden toimintaa ja yritysten, erityisesti mikro- ja pk-yritysten 
sekä itsenäisten ammatinharjoittajien, kilpailukykyä sekä heikentävät työntekijöiden 
oikeuksia; katsoo siksi, että sovellettavan lainsäädännön noudattamisen seurantaa on 
tiukennettava; katsoo, että ”pienet ensin” -periaate olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon unionin tasolla lainsäädäntöehdotuksia valmisteltaessa; ottaa huomioon, että 
kansallisen lainsäädännön ristiriitaiset säännökset luovat esteitä mikro- ja pk-yrityksille 
ja niitä olisi vältettävä;

U. toteaa, että sosiaalinen markkinatalous ja ylöspäin tapahtuva sosiaalinen lähentyminen 
edellyttävät yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja sen myötä kohdemaan sovellettavan 
lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista, millä varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset paikallisille ja liikkuville työntekijöille sekä paikallisille ja 
ulkomaisille palveluntarjoajille;

V. toteaa, että yli kahdeksan prosenttia liikkuvista työntekijöistä työskentelee 

28 Euroopan komissio, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, 2017 Annual Report on intra-EU 
Labour Mobility, Final Report January 2018, 2018; Euroopan komissio, Study on the movement of skilled 
labour, Final report (laatija ICF), 2018; Malmström, Cecilia, esipuhe julkaisuun Rethinking the attractiveness of 
EU Labour Immigration Policies: Comparative perspectives on the EU, the US, Canada and beyond, toim. S. 
Carrera, E. Guild ja K. Eisele, CEPS, 2018.
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terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, yli seitsemän prosenttia kuljetuspalveluiden alalla ja 
yli kymmenen prosenttia majoitus- ja ravitsemisalalla; ottaa huomioon, että liikkuvat 
työntekijät ja kausityöntekijät ovat usein olennaisen tärkeitä jäsenvaltioille esimerkiksi 
terveydenhuollon ja vanhusten tai vammaisten henkilöiden hoidon tai rakentamisen 
alalla;

W. ottaa huomioon, että Euroopassa pätevyyden kohtaanto-ongelma koskettaa ainakin 80:tä 
miljoonaa työntekijää ja että yli viisi kymmenestä vaikeasti täytettävästä työpaikasta on 
korkean osaamistason ammateissa29;

X. toteaa, että covid-19-pandemia on osoittanut, että erittäin liikkuvat työntekijät, jotka 
liikkuvat unionin sisällä tiuhaan, ovat olennaisen tärkeitä; toteaa, että pandemia on 
myös tuonut esiin, miten valtavasti kausityöntekijät, lähetetyt työntekijät, siirtotyöläiset 
ja liikkuvat työntekijät, rajatyöntekijät mukaan lukien, ovat vaikuttaneet unionin 
talouden selviämiseen sekä unionin kansainväliseen kauppaan pandemian aikana; 
toteaa, että etulinjan työntekijöinä he ovat näin toimiessaan altistaneet sekä itsensä että 
perheensä valtaville terveysriskeille; ottaa huomioon, että kausityöntekijät ovat 
osoittautuneet välttämättömiksi monien eurooppalaisten maatilojen pitämiseksi 
toiminnassa; toteaa, että erittäin liikkuvat työntekijät ovat samalla edelleen kaikkein 
haavoittuvimpia ja heidän suojansa on kaikkein heikoin; ottaa huomioon, että nämä 
työntekijät kuuluvat siihen joukkoon, joka kärsi covid-19-pandemian ensimmäisessä 
vaiheessa eniten epäyhtenäisistä rajavalvontatoimenpiteistä;

Y. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aikana kausityöntekijöillä ja lähetetyillä 
työntekijöillä ei usein ollut perusterveydenhuoltoa, kunnollista majoitusta tai 
henkilönsuojaimia eivätkä he saaneet riittävästi tietoa; toteaa, että usein he jäivät joko 
kokonaan ilman vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalista suojelua, kuten 
sairauspäivärahaa ja lyhytaikaisesta työttömyydestä maksettavaa korvausta, tai saivat 
sitä vain riittämättömästi; ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa heidät jopa 
karkotettiin; ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus on erittäin riippuvainen 
käytettävissä olevista liikennevälineistä ja että vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
saarilta ja unionin syrjäisimmiltä alueilta tuleviin työntekijöihin; ottaa huomioon, että 
rajojen sulkemiset vaikuttivat myös rajatyöntekijöihin, sillä ne vaikeuttivat 
työntekijöiden pääsyä työpaikoilleen ja takaisin perheidensä luokse ja rajoittivat heidän 
mahdollisuuksiaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluja; ottaa huomioon, että joissain 
tapauksissa liikkuvat työntekijät kärsivät syrjinnästä ja huonoista työ- ja elinoloista, 
mikä johti covid-19-tartuntojen leviämiseen;

Z. 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; ottaa huomioon, että näitä jo valmiiksi epävarmoja olosuhteita 
heikentävät entisestään rakenteellisen syrjinnän tapaukset työmarkkinoilla sekä 
voimassa olevien lakien ja sääntöjen noudattamisen puutteellinen valvonta;

AA. toteaa, että covid-19-pandemia paljasti lukuisia rakenteellisia puutteita EU:n ja 
kansallisissa sääntelykehyksissä; toteaa, että useat näistä puutteista eivät liittyneet 
pelkästään pandemiaan; katsoo, että nämä puutteet olisi korjattava kiireellisesti unionin 

29 OECD Skills for Jobs Database, https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_.
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ja jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kilpailu ja 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla; toteaa, että covid-19-pandemia vaikuttaa 
Euroopan työmarkkinoihin perustavanlaatuisella ja pitkäkestoisella tavalla;

AB. katsoo, että työvoiman liikkuvuus ja erityisesti työntekijöiden lähettäminen työhön 
toiseen jäsenvaltioon eivät saa johtaa kilpailuun, joka perustuu epävarmoihin työoloihin 
ja siihen, että työnantajat välttävät velvoitteitaan ja/tai kiertävät vastaanottavissa 
jäsenvaltioissa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, sillä 
tällaiset väärinkäytökset johtavat ainoastaan jäsenvaltioiden välisiin jännitteisiin, 
yritysten väliseen epäreiluun kilpailuun ja työntekijöiden epäluottamukseen; katsoo, että 
nämä kielteiset vaikutukset, aivovuoto ja epäreilu kilpailu mukaan lukien, voivat johtua 
myös ylöspäin tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen puuttumisesta; katsoo, että 
työvoiman liikkuvuus olisi nähtävä mahdollisuutena ja että sen olisi helpotettava 
taitojen ja työkokemuksen jakamista ja edistettävä ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista 
lähentymistä; katsoo, että työvoiman liikkuvuutta ja lähetettyjä työntekijöitä koskevat 
säännöt eivät saisi aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista taakkaa; toteaa, että 
työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä sovelletaan myös sellaisiin jäsenvaltiosta 
toiseen lähetettyihin kansalaisiin, jotka ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle ja joihin 
kansallisten työsuojeluviranomaisten ja ELA:n on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota;

AC. toteaa, että osaamisen kohtaanto-ongelma ja osaamisvaje ovat merkittäviä haasteita 
unionin työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmille; toteaa, että tämä on nostanut esiin 
vahvan tarpeen parantaa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä, jotta 
niissä otettaisiin tulevaisuuden vaatimukset paremmin huomioon ja jotta ne olisivat 
tulevaisuuteen suuntautuneita, sekä tarpeen kehittää työntekijöiden uudelleen- ja 
täydennyskoulutusjärjestelmää; toteaa kuitenkin, ettei vieläkään ole olemassa virallisia 
tilastoja tai indikaattoreita, joilla voitaisiin mitata Euroopan työmarkkinoilla esiintyviä 
osaamisen kohtaanto-ongelmia;

AD. ottaa huomioon, että työmarkkinoiden polarisaation odotetaan lisääntyvän entisestään ja 
että työpaikkojen määrä kasvaa osaamiskirjon ylä- ja alapäässä;

AE. ottaa huomioon, että kaupunkien ja maaseudun välinen digitaalinen kuilu sekä 
sosioekonomisten tekijöiden vaikutus digitaaliseen kuiluun ovat edelleen merkittäviä 
haasteita, joihin on vastattava viipymättä; ottaa huomioon, että digitaalisten ja vihreiden 
taitojen puute työvoiman keskuudessa on suuri ja että tähän olisi haettava ratkaisua 
muun muassa elinikäisen oppimisen avulla;

AF. ottaa huomioon, että panostaminen koulutukseen sekä työoloihin ja -ehtoihin on 
yrityksille tärkeä väline ammattitaitoisten työntekijöiden houkuttelemiseksi; toteaa, että 
tutkintojen vastavuoroisella tunnustamisella ja avoimuudella on olennaisen tärkeä rooli 
ammattien lähentämisessä sekä palvelujen tarjoamisen vapauden ja työntekijöiden 
oikeudenmukaisen liikkuvuuden toteutumisessa;

AG. katsoo, että tässä yhteydessä olisi harkittava sellaisen järjestelmän kehittämistä, jolla 
tunnustetaan esimerkiksi omaishoitajien tapauksessa epävirallisesti hankittu osaaminen 
ja taidot; toteaa, että tämä kehitys on erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon nykyiset 
väestönkehityksen haasteet ja väestön ikääntymiseen liittyvät suuntaukset 
jäsenvaltioissa;
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AH. katsoo, että tehokkailla kolmikantaneuvotteluilla ja työmarkkinavuoropuhelulla voidaan 
täydentää menestyksekkäästi hallitusten ja elinten toimia, joilla pyritään ratkaisemaan 
nykyisiä jännitteitä ja erimielisyyksiä EU:ssa; toteaa, että työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen voi parantaa poliittista päätöksentekoa sekä täytäntöönpanoa ja sen 
valvontaa ja että sitä on vahvistettava kaikilla poliittisen päätöksenteon tasoilla;

AI. ottaa huomioon, ettei EU:n laajuisesti kerätä järjestelmällisesti tietoa sitä varten, että 
saataisiin riittävästi tietoa liikkuvista työntekijöistä tai että nämä voisivat selvittää 
sosiaaliturvatilanteensa ja hakea erilaisia heille kuuluvia etuuksia; katsoo, että 
tiedonsaanti sovellettavista säännöistä sekä sääntöjen tehokas noudattaminen, seuranta 
ja täytäntöönpanon valvonta ovat välttämättömiä edellytyksiä oikeudenmukaiselle 
liikkuvuudelle ja järjestelmän väärinkäytön torjumiselle; katsoo, että 
digitaaliteknologiaa, joka voi helpottaa liikkuvien työntekijöiden oikeudet turvaavan 
lainsäädännön valvontaa ja täytäntöönpanoa, olisi siksi edistettävä ja käytettävä 
tietosuojasääntöjä noudattaen;

1. toteaa, että kohdemaata koskeva säännös on palveludirektiivin ohjaava periaate, ja 
katsoo, että tätä säännöstä ei saisi muuttaa; korostaa, että palvelujen vapaan 
liikkuvuuden on oltava sopusoinnussa työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisten 
oikeuksien kanssa; muistuttaa, että yhdenvertaisen kohtelun ja vapaan liikkuvuuden 
periaatteita ei sovelleta ainoastaan palveluntarjoajiin vaan myös työntekijöihin; katsoo, 
että palvelujen vapaa liikkuvuus kulkee käsi kädessä näitä 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; korostaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa vähimmäisvaatimuksena vahvistettujen periaatteiden täytäntöönpano voisi 
osaltaan parantaa eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksia ja suojelua;

2. korostaa, että palvelujen vapaata liikkuvuutta koskeva unionin lainsäädäntö ei saa 
millään tavoin vaikuttaa jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen 
perusoikeuksien käyttöön, ei myöskään oikeuteen ryhtyä lakkoon tai muuhun 
jäsenvaltioiden työmarkkinasuhteiden järjestelmien piiriin kuuluvaan toimeen 
kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti, eikä se saa vaikuttaa oikeuteen 
neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia tai ryhtyä työtaistelutoimiin 
kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti; korostaa, että laadukas 
lainsäädäntö ja sen tehokas täytäntöönpano ovat pitkän aikavälin investointeja;

3. muistuttaa, että yhdenvertaisuusperiaatteeseen perustuvan liikkuvien työntekijöiden työ- 
ja elinolojen suojelun on katettava työntekijöiden vapaa liikkuvuus sekä palvelujen 
tarjoamisen vapaus; on huolissaan liikkuvien työntekijöiden, myös rajatyöntekijöiden, 
suojelussa ilmenevistä jatkuvista puutteista, joita covid-19-pandemia on korostanut; 
korostaa, ettei työntekijöille saa koitua mitään haittaa sen seurauksena, että he ovat 
käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, tai palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevien unionin sääntöjen johdosta; korostaa, että mahdolliset unionin ja kansallisella 
tasolla olevat sääntelyn puutteet on korjattava ilman aiheetonta viivytystä; painottaa 
lisäksi, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden 
osalta on noudatettava sosiaalisten oikeuksien ja sosiaaliturvan saatavuutta, mukaan 
lukien niiden siirrettävyyttä, tutkintojen, pätevyyksien ja osaamisen tunnustamista sekä 
koulutukseen pääsyä koskevaa sovellettavaa lainsäädäntöä; muistuttaa, että silloinkin, 
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kun rajanylityksiä rajoitetaan EU:n sisällä vakavan kansanterveyskriisin johdosta, olisi 
otettava huomioon rajoitusten vaikutus liikkuviin työntekijöihin ja niiden olisi 
sovelluttava näiden työntekijöiden erityistilanteeseen;

4. on huolissaan siitä, että jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä tulkitse yhdenmukaisesti EU:n 
lainsäädäntöä, kuten äskettäin tarkistettua lähetettyjä työntekijöitä koskevaa 
direktiiviä30, mikä johtaa oikeudelliseen epäselvyyteen ja byrokraattiseen taakkaan 
sellaisille yrityksille, jotka tarjoavat palveluja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa; 
kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita suoraan koko sen prosessin ajan, joka 
koskee direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta varmistetaan 
unionin oikeuden yhdenmukainen tulkinta;

5. korostaa tässä yhteydessä tarvetta kiinnittää erityistä huomiota Euroopan unionin 
syrjäisimmillä alueilla asuviin työntekijöihin ja helpottaa heidän liikkuvuuttaan 
mantereelle ja mantereelta sekä syrjäisimpien alueiden välillä;

6. pitää valitettavana, että vuonna 2019 ainoastaan 4,2 prosenttia työikäisistä EU:n 
kansalaisista asui jossakin muussa EU-maassa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat31; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään enemmän töitä työntekijöiden ja 
yritysten liikkuvuuden esteiden vähentämiseksi;

7. muistuttaa tarpeesta taata työntekijöiden vapaa liikkuvuus, jotta voidaan suojella 
tiettyjen alueiden työllisyyttä ja taloutta sekä säilyttää maatalouden kaltainen toiminta;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tarkistetun lähetettyjä työntekijöitä koskevan 
direktiivin asianmukaisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja seurannan lähetettyjen 
työntekijöiden ja heidän palvelujen tarjoamisen vapautensa suojelemiseksi heidän 
lähetettynä olonsa aikana vahvistamalla työoloja ja työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelua koskevia velvoittavia säännöksiä;

9. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti mahdollisuutta soveltaa kaikkiin 
työehtosopimuksiin sisältyviä palkkoja ja työoloja koskevia säännöksiä EU:ssa 
lähetettynä oleviin työntekijöihin sekä varmistamaan osana tarkistetun lähetettyjä 
työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa mahdollisimman hyvin sen, että 
työntekijät saavat samassa paikassa tehtävästä samasta työstä saman palkan ja että 
yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti kehityssuuntauksia, jotka vaikuttavat 
jäsenvaltiosta toiseen lähetettyjen kolmansien maiden kansalaisten työoloihin; korostaa, 
että tämän tutkimuksen tulosten perusteella saatetaan tarvita politiikkatoimia unionin tai 
jäsenvaltioiden tasolla; on erittäin huolissaan nykyisestä kolmansien maiden 
kansalaisten osuuden kasvusta aloilla, jotka tunnetaan epävarmoista työoloista ja 
väärinkäytöksistä; korostaa, että kolmansien maiden kansalaiset ovat usein alttiimpia 
hyväksikäytölle ja tarvitsevat siksi suojelua; täsmentää, että hyväksikäyttöön kuuluu 
väärinkäytöksiä, joista voidaan mainita esimerkiksi näennäinen lähettäminen, 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/957, annettu 28. kesäkuuta 2018, palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun 
direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (EUVL L 173, 9.7.2018, s. 16).
31 Euroopan komissio, Vuoden 2019 vuosikertomus EU:n sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta, tammikuu 2020.
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näennäisyrittäjyys, vilpillisesti toimivat alihankintayritykset ja työnvälityspalvelut, 
postilaatikkoyritykset ja pimeä työ; korostaa, että kolmansien maiden kansalaiset voivat 
työskennellä työluvilla EU:ssa sillä edellytyksellä, että kaikilla kansallisessa ja unionin 
työlainsäädännössä olevilla suojatoimilla taataan tosiasiallisesti myös kolmansien 
maiden kansalaisten suojelu ja ihmisarvoiset työolot ja että työskentely ei johda 
työmarkkinoiden vääristymiseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
työoloihin ja -ehtoihin sovellettavien lakien ja sääntöjen noudattamisen, kun kyseessä 
ovat kolmansien maiden kansalaiset, väärinkäytösten lopettamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön direktiivin 2009/52/EY suojatoimia koskevat 
säännökset, joilla taataan saatavilla olevat ja tehokkaat valitusmekanismit, joiden avulla 
voidaan tehokkaasti periä takaisin maksamatta olevia palkkoja ja sosiaaliturvamaksuja;

11. muistuttaa Euroopan laajuisten toimitusketjujen luonteesta strategisilla 
teollisuudenaloilla, jotka ovat liikkuvien työntekijöiden ja palveluyritysten tärkeimpiä 
työllistäjiä ja toiminnan lähteitä ja joihin jäsenvaltioiden pandemian torjumiseksi 
käyttöön ottamat koordinoimattomat toimet, kuten eroavat covid-19:n testausta ja 
karanteenia koskevat säännöt, vaikuttavat voimakkaasti; kehottaa komissiota pitämään 
työntekijöiden olojen turvallisuuden takaamista yhtä tärkeänä kuin vapaan liikkuvuuden 
ja tavaroiden virran palauttamista;

12. muistuttaa, että karanteeniaikojen, testausvaatimusten ja matkustussääntöjen 
epäyhtenäisyys unionissa on suuri haaste monille yrityksille sekä liikkuville 
työntekijöille ja heidän perheilleen erityisesti aloilla, joilla liikkuvuus on suurta; 
kannustaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimia, joilla laajennetaan sosiaaliturvan 
kattavuutta, oikeutta sairausajan palkkaan ja tilapäistä työttömyyttä koskevia 
järjestelmiä, jotta voidaan suojella myös rajatyöntekijöitä ja liikkuvia työntekijöitä sekä 
erityisesti niitä, joita kriisi on koetellut ja jotka kärsivät siksi köyhyydestä, 
työttömyydestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä ja huonoista elinoloista;

13. muistuttaa, että ihmisten arkielämän kannalta on ratkaisevan tärkeää, että 
välttämättömien hyödykkeiden, kuten elintarvikkeiden, lääkinnällisten laitteiden tai 
suojavarusteiden, toimitukset jatkuvat keskeytyksettä kaikkialla EU:ssa; kehottaa 
komissiota varmistamaan välttämättömien hyödykkeiden ja palvelujen vapaan 
liikkuvuuden sisämarkkinoilla pandemian kaltaisten kriisien aikana;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pitämään strategisen tuotannon, esimerkiksi 
lääkinnällisten ja muiden tuotteiden, toimitusketjuissa työskenteleviä liikkuvia 
työntekijöitä olennaisina tai kriittisinä työntekijöinä ja siten tarkistamaan sovellettavaa 
karanteenivaatimusta, jos kansanterveydelle ja turvallisuudelle ei aiheudu riskiä ja tämä 
voidaan osoittaa koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen 
covid-19-pandemian johdosta annetun neuvoston suosituksen mukaisella testaamisella;

15. kehottaa komissiota tutkimaan suojelussa olevia puutteita, jotta liikkuville työntekijöille 
voidaan taata ihmisarvoiset työ- ja elinolot ja estää väärinkäytöksiä sekä valvoa 
alihankintaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa asianmukaisesti; 
kehottaa komissiota varmistamaan yleisen yhteisvastuun koko alihankintaketjussa 
työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi; korostaa, että tällaisella aloitteella olisi 
lisättävä avoimuutta ja vahvistettava alihankintaketjujen pääsopimuskumppaneiden 
vastuuta siten, että taataan oikeudellisesti kaikkien sosiaaliturvamaksujen ja 
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työntekijöille kuuluvien etuuksien maksaminen ja kehotetaan kansallisia viranomaisia 
tarvittaessa määräämään tosiasiallisesti varoittavia seuraamuksia; kehottaa komissiota 
edistämään ammattiyhdistysten pääsyä kaikille työpaikoille, myös työskentelymaan 
ulkopuolella oleville työpaikoille, ja jäsenvaltioita takaamaan tämän; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin työmarkkinavuoropuhelun ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden vahvistamiseksi ja edistämiseksi sekä 
kannustamaan työntekijöitä järjestäytymään, sillä järjestäytyminen on keskeinen tekijä 
työelämän normien korkean tason saavuttamisessa;

16. kehottaa komissiota analysoimaan työvoiman liikkuvuuteen liittyvää kielteistä 
kehitystä, erityisesti tietyillä alueilla ja aloilla ilmenevää aivovuotoa; korostaa, että 
aivovuotoa torjuvien toimenpiteiden on kuljettava käsi kädessä ylöspäin tapahtuvaa 
lähentymistä edistävien toimenpiteiden kanssa; vaatii, että jäsenvaltioiden olisi sallittava 
työn vuoksi tapahtuva rajojen ylittäminen covid-19-pandemiasta huolimatta ja 
helpotettava sitä aina, kun ammattitoiminta on kyseisillä aloilla sallittua 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jotta voidaan turvata paikallisten ja liikkuvien 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu; kehottaa komissiota laatimaan selkeät 
määrälliset ja laadulliset indikaattorit eurooppalaista ohjausjaksoa ja maakohtaisten 
suositusten julkaisemista varten, jotta voidaan seurata työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa; 
kehottaa komissiota esittämään suosituksia kohtuullisten, oikeudenmukaisten ja 
ihmisarvoisten elin- ja työolojen takaamiseksi liikkuville työntekijöille;

17. korostaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian tavoitteet on otettava huomioon myös sisämarkkinoita koskevassa 
lähestymistavassa ja että on edistettävä korkeita sosiaalisia ja ympäristönormeja 
tuottavuuden kasvun edellytyksenä; korostaa julkisten hankintojen merkitystä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa;

18. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että ELA saadaan täyteen toimintakuntoon ensi 
tilassa, jotta voidaan seurata ja edistää työvoiman liikkuvuuteen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyvän unionin lainsäädännön 
soveltamista ja sen täytäntöönpanon valvontaa; kehottaa komissiota tukemaan ja 
vahvistamaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
valmiuksia ja näiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan taata oikeudenmukainen ja 
oikeuksiin perustuva liikkuvuus, työntekijöiden ja heidän työnantajiensa riittävä 
tiedonsaanti näiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja työntekijöiden oikeuksien, myös 
oikeuksien ja etuuksien siirrettävyyden, toteutumisen tehokas rajatylittävä valvonta sekä 
torjua tehokkaasti sosiaaliturvaan liittyviä petoksia ja väärinkäytöksiä; katsoo, että 
ELA:n olisi keskityttävä unionin voimassa olevan lainsäädännön parempaan 
täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanon valvontaan, jotta kilpailu sisämarkkinoilla olisi 
reilua ja oikeudenmukaista; korostaa, että ELA:n olisi asetettava etusijalle reaaliaikaisen 
tietokannan kehittäminen ulkomaisilta palveluntarjoajilta peräisin olevien tietojen 
todentamiseksi, jotta se voisi torjua laittomia käytäntöjä tehokkaasti; painottaa, että 
ELA:lla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen; korostaa, että Euresin 
osittaisen integroinnin ELA:han olisi vahvistettava yhteyttä vapaan liikkuvuuden ja 
tiedonvälityksen edistämisen sekä liikkuvien työntekijöiden ja kansalaisten suojelua 
koskevan asiaankuuluvan lainsäädäntökehyksen noudattamisen välillä;
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19. kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n puitemääräyksiä epäreilun 
työvoimakustannuksilla käytävän kilpailun torjumiseksi, jotta varmistetaan 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä samassa paikassa tehtävästä samasta työstä 
maksettavaa samaa palkkaa ja aiheutuvia samoja työvoimakustannuksia koskevan 
periaatteen noudattaminen kaikilta osin;

20. muistuttaa, että parlamentti pyysi komissiota toistuvasti peruuttamaan ehdotuksensa 
sähköisestä eurooppalaisesta palvelukortista ja palvelujen ilmoitusmenettelyn 
tarkistamisesta; on tyytyväinen siihen, että tämä lopulta toteutui komission vuoden 2021 
työohjelmassa;

21. korostaa, että jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon digitalisointi voisi helpottaa 
työntekijöiden oikeudenmukaista ja tasapuolista vapaata liikkuvuutta sekä asiaa 
koskevien unionin sääntöjen täytäntöönpanon valvontaa; kehottaa komissiota antamaan 
vaikutustenarvioinnin toteuttamisen jälkeen ja ilman aiheetonta viivytystä ehdotuksen 
digitaalisesta eurooppalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta ja varmistamaan samalla, että 
eurooppalaiseen sosiaaliturvatunnukseen sovelletaan tiukkoja tietosuojamääräyksiä, 
mikä on välttämätöntä työntekijöiden ja yritysten oikeusvarmuuden, oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden ja työntekijöiden oikeuksien tehokkaan suojelun, siirrettävyyden, 
jäljitettävyyden ja noudattamisen takaamiseksi sekä tasapuoliset toimintaedellytykset 
takaavan oikeudenmukaisen kilpailun tukemiseksi; katsoo, että eurooppalaisen 
sosiaaliturvatunnuksen olisi täydennettävä kansallisia sosiaaliturvatunnuksia ja 
-säännöksiä ja avustettava sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää (EESSI), 
jotta voidaan parantaa koordinointia ja tietojenvaihtoa toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten välillä; huomauttaa, että EESSI:n olisi mahdollistettava 
sosiaaliturvavakuutuksen tilan nopea ja täsmällinen todentaminen, mikä tarjoaisi 
yksityishenkilöille ja viranomaisille seurantamekanismin, jolla turvan kattavuus ja 
maksut voidaan tarkistaa helposti;

22. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa ja koordinoida edelleen työvoiman liikkuvuutta 
koskevia säännöksiä ja seurantamenettelyjä, mukaan lukien yhteiset valvontastandardit, 
yhteiset tarkastukset ja tietojenvaihto ELA:n johdolla ja yhteistyössä toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä; vaatii antamaan 
ELA:lle tosiasiallisen toimivallan suorittaa rajatylittävissä tapauksissa 
työsuojelutarkastuksia yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa; 
kehottaa ELA:ta kehittämään tiedonkeruuta ja perustamaan reaaliaikaisia työvoiman 
liikkuvuutta kuvaavia tietokantoja analyyseja ja riskinarviointeja varten sekä 
valmistelemaan tiedotuskampanjoita ja kohdennettuja tarkastuksia; 

23. muistuttaa, että ILO suosittaa asettamaan tasoksi yhden työsuojelutarkastajan 10 000:ta 
työntekijää kohti;

24. korostaa, että unionin rahoituksella ja avustuksilla olisi edistettävä ihmisarvoista työtä 
kestävän kehityksen ja sosiaalisen edistyksen tukemiseksi;

25. muistuttaa työmarkkinavuoropuhelun merkityksestä ja kannustaa tässä yhteydessä 
ottamaan työmarkkinaosapuolet tiiviimmin mukaan unionin virastojen, viranomaisten, 
komiteoiden ja toimielinten toimintaan, jotta voidaan varmistaa käytännönläheiset 
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aloitteet ja lainsäädäntö, joissa otetaan huomioon erilaiset eurooppalaiset 
työmarkkinamallit; korostaa tarvetta tehostaa EU:n tason kolmikantaneuvotteluja 
palvelujen tarjoamista ja työntekijöiden liikkuvuutta koskevien asetusten suunnittelussa 
ja täytäntöönpanossa sekä ammattien, tutkintojen ja osaamisen vastavuoroisessa 
tunnustamisessa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia tekemään 
yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa 
tarvittavat tukirakenteet työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutusta, 
asiaankuuluvien julkisten toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa ja laadukkaiden 
työpaikkojen tarjoamista varten;

26. korostaa tarvetta asettaa työntekijöiden suojelu ja työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen unionin lainsäädännön keskiöön tällä alalla, jotta varmistetaan 
demokraattinen toiminta, talouskasvu ja korkeat sosiaaliset ja ympäristönormit;

27. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian uuden, vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevan työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksen sekä sitoutumaan 
työperäisten kuolemantapausten poistamiseen vuoteen 2030 mennessä; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksia työperäistä stressiä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia 
koskevaksi direktiiviksi, henkistä hyvinvointia työpaikalla koskevaksi direktiiviksi sekä 
EU:n mielenterveysstrategiaksi, jotta voidaan suojella kaikkia työntekijöitä työpaikalla; 
kehottaa lisäksi komissiota esittämään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja 
perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin pidemmälle menevää 
tarkistamista sekä sisällyttämään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumisesta työssä annettuun direktiiviin 
vähintään 50 aineen raja-arvot; kehottaa sisällyttämään direktiiviin aineet, joilla on 
haitallisia vaikutuksia lisääntymiselimiin;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vastaamaan työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien turvallisten ja terveellisten työolojen tarpeeseen kiinnittäen 
erityistä huomiota työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja takaamaan heille 
ihmisarvoiset työ- ja elinolot erityisesti työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan unionin 
strategiakehyksen tulevan tarkistamisen yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan 
pimeän työn, myös pimeän kausityön, ongelmaan pimeän työn vastaista yhteistyötä 
edistävän eurooppalaisen foorumin kautta esimerkiksi edistämällä sitä, että työntekijät 
ja työnantajat tuntisivat oikeutensa ja velvollisuutensa paremmin; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä yhtenäisesti ja syrjimättä;

29. kehottaa komissiota ja ELA:ta tutkimaan lukuisia tapauksia, joissa pääsy 
työmarkkinoille on evätty, joissa on esiintynyt työoloihin liittyviä väärinkäytöksiä ja 
syrjintää kansallisuuden perusteella ja jotka ovat tulleet selkeästi näkyville covid-19-
kriisin aikana; kehottaa ELA:ta varmistamaan, että kansallisilla työmarkkinaosapuolilla 
on käytössään helposti saatavilla olevat, avoimet ja syrjimättömät menettelyt tapausten 
saattamiseksi ELA:n käsiteltäväksi, ja antamaan takeet niitä koskevista tehokkaista 
jatkotoimista asetuksen (EU) 2019/1149 mukaisesti;

30. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kaikkia komission suosituksia, jotka koskevat 
covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä, koordinointia ja 
kumoamista; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi ottamaan käyttöön yhteisen liikkuvien 
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työntekijöiden, myös rajatyöntekijöiden, terveydenhuoltoa koskevan käytännön, ottaen 
huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen antamat ohjeet; korostaa, 
että kaikkien kriisin ja siitä elpymisen vuoksi toteutettavien toimenpiteiden ohjaavina 
periaatteina olisi oltava kaikkien työntekijöiden terveys ja turvallisuus, perusoikeuksien 
kunnioittaminen, mukaan lukien paikallisten ja liikkuvien työntekijöiden 
yhdenvertainen kohtelu, ja panee samalla merkille rajatyöntekijöiden, lähetettyjen 
työntekijöiden, kausityöntekijöiden ja muiden liikkuvien työntekijöiden erityisen 
haavoittuvan aseman covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen; muistuttaa, että 
jäsenvaltioilla on perustuslaillinen oikeus mennä Euroopan unionin direktiiveissä 
vahvistettuja vähimmäistasoja pidemmälle kansallisissa demokraattisissa 
lainsäädäntömenettelyissään, jotta ne voivat saavuttaa politiikkatavoitteet, kuten taata 
laadukkaat julkiset palvelut ja työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön korkeatasoisen 
suojelun;

31. korostaa, että jäsenvaltioiden täydellisellä tai osittaisella rajojen sulkemisella on ollut 
vakavia vaikutuksia vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana; pitää 
valitettavana, että hätäisen, koordinoimattoman ja äkillisen rajojen sulkemisen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden käyttöönoton vuoksi osa matkalla olleista henkilöistä ei 
päässyt lopulliseen määränpäähänsä ja että näillä toimilla on ollut vakavia vaikutuksia 
raja-alueiden asukkaille, sillä heidän mahdollisuuksiaan ylittää raja työn, palvelujen 
tarjoamisen tai saamisen tai ystävien tai perheenjäsenten tapaamisen perusteella on 
rajoitettu; painottaa sisä- ja ulkorajojen sulkemisen kansainväliselle liiketoiminnalle 
sekä tiede- ja matkailualalle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia; painottaa, että 
rajatarkastusten käyttöön ottamisen sijaan jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan 
tarvittavia toimenpiteitä, joilla voidaan sallia rajanylitykset ja taata samalla 
mahdollisimman hyvä turvallisuus ja suojata terveyttä;

32. toteaa, että omaishoitajilla on keskeinen rooli erityisesti pandemian aikana; kehottaa 
komissiota takaamaan heidän liikkuvuutensa, jotta voidaan vastata eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden tarpeisiin ottaen huomioon väestörakenteeseen liittyvät haasteet ja mahdolliset 
tulevat ja pandemiaan tai terveystilanteeseen liittyvät haasteet; kehottaa komissiota 
tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten kanssa ja 
esittämään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän yhteisen, unionin 
laajuisen ja tutkittuun tietoon perustuvan vapaata liikkuvuutta terveys- ja muiden 
kriisitilanteiden aikana koskevan käytännön ja pohtimaan tarkasti ELA:n roolia tässä 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan viipymättä täytäntöön 
kotitaloustyöntekijöitä koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 189, jos ne eivät vielä ole 
tehneet sitä; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan oikeudellisia kehyksiä, joilla helpotetaan 
kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden laillista työllistämistä;

33. korostaa, että on edelleen tarpeen käyttää yhdenmukaistamis- ja vastavuoroisen 
tunnustamisen välineitä ammatillisten tutkintojen, taitojen ja muiden tutkintojen 
tunnustamiseksi kaikkialla unionissa ja siten välttää byrokratiaa, helpottaa kauppaa ja 
kuljetusalan toimintaa ja kunnioittaa yhdenvertaisen kohtelun perusperiaatetta 
heikentämättä jäsenvaltioiden koulutuksen tasoa ja validointimekanismeja; kehottaa 
siksi komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja parantamaan nykyisiä vastavuoroisen 
tunnustamisen mekanismeja ja avointa liikkuvuutta helpottavia ja edistäviä 
ammatillisen liikkuvuuden portaaleja, kuten Euroopan ammatillisen liikkuvuuden 
Eures-portaalia, Europass-verkkoalustaa sekä eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- 
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ja ammattiluokitusta (ESCO); kehottaa erityisesti jäsenvaltioita perustamaan 
rajatylittäviä kumppanuuksia liikkuvien työntekijöiden auttamiseksi raja-alueilla; 
kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan vammaisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
unionissa ja kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että hyväksytään YK:n 
vammaisyleissopimuksen mukainen vammaisuuden yhteinen eurooppalainen 
määritelmä ja että vammaisuus tunnustetaan vastavuoroisesti jäsenvaltioissa;

34. katsoo, että kansalliset säännökset, käytännöt ja määräykset, jotka koskevat tiettyihin 
ammatteihin pääsyä ja niiden harjoittamista sekä tiettyjen palvelujen aloittamista ja 
tarjoamista yleisen edun sekä työntekijöiden ja/tai kuluttajien suojelemiseksi, eivät estä 
sisämarkkinoiden syventämistä;

35. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus 
koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, jotta voidaan vastata tiettyjä aloja koettelevaan 
työvoimapulaan sekä tukea digitaalista siirtymää ja ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymiseksi toteutettavia toimenpiteitä;

36. muistuttaa jäsenvaltioiden perusoikeudesta mennä EU:n direktiiveissä vahvistettuja 
vähimmäistasoja pidemmälle luomatta kohtuuttomia ja suhteettomia esteitä;

37. panee huolestuneena merkille, että liikkuvilla työntekijöillä ja erityisesti 
rajatyöntekijöillä on vaikeuksia päästä sosiaalisen suojelun järjestelmien piiriin ja saada 
riittävästi suojaa; korostaa unionin tason koordinoitujen toimien merkitystä mutta panee 
tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden tekemät onnistuneet kahdenväliset sopimukset 
sosiaaliturvaoikeuksien takaamisesta kaikille työntekijöille siten kuin neuvoston 
suosituksessa sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien kannalta todetaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan liikkuvien työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta 
terveyskriisin ja muiden kriisitilanteiden yhteydessä;

38. muistuttaa, että hyvät työolot ja -ehdot ovat kilpailuetu, jolla yritykset voivat houkutella 
ammattitaitoisia työntekijöitä; korostaa, että yritysten on tärkeää investoida viralliseen 
ja epäviralliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, jotta voidaan tukea 
oikeudenmukaista siirtymistä digitaali- ja kiertotalouteen; korostaa, että tekoälyä, 
robotiikkaa ja vastaavia teknologioita hyödyntävien yritysten velvollisuutena on tarjota 
asianmukaista uudelleen- ja täydennyskoulutusta kaikille asianomaisille työntekijöille, 
jotta he oppivat käyttämään digitaalisia välineitä, työskentelemään yhteistyörobottien 
kanssa ja hyödyntämään muita uusia teknologioita ja mukautuvat siten työmarkkinoiden 
muuttuviin tarpeisiin ja pysyvät työelämässä; pitää tässä yhteydessä tärkeänä 
digitalisaatiota koskevaa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten puitesopimusta; 
muistuttaa, että edellä mainitussa sopimuksessa määritellään työnantajien velvollisuus 
huolehtia työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutuksesta erityisesti työpaikkojen 
digitalisoituminen huomioon ottaen;

39. korostaa, että työvoiman liikkuvuutta ja työntekijöiden lähettämistä koskevat menettelyt 
on digitalisoitava kokonaan, jotta voidaan parantaa tietojen toimittamista ja vaihtoa 
kansallisten viranomaisten välillä ja mahdollistaa tehokas täytäntöönpano muun muassa 
perustamalla ELA:n tiloissa digitaalisesti ja fyysisesti toimiva työntekijöille ja tuleville 
työnantajille tarkoitettu keskitetty piste, joka antaa sovellettavia unionin sääntöjä 
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koskevaa neuvontaa; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan täysin julkisten palvelujen ja 
erityisesti sosiaaliturvalaitosten digitalisointia, jotta helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta koskevia menettelyjä Euroopassa samalla, kun taataan oikeuksien 
siirrettävyys ja vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien velvoitteiden noudattaminen; 
korostaa tarvetta luoda parempia tilastollisia välineitä, joilla voidaan mitata osaamisen 
kohtaanto-ongelmia Euroopan työmarkkinoilla ja arvioida työmarkkinoiden tarpeita ja 
niiden välisiä eroja; korostaa Eures-verkoston merkitystä ja kiinnittää huomiota 
erityisesti Eures-toimien yhdistämiseen työmarkkinoiden tarpeisiin, jotta voidaan 
vastata ensisijaisiin alakohtaisiin ja osaamistarpeisiin ja tukea työnhakijoita uuden 
työpaikan löytämisessä;

40. kehottaa komissiota arvioimaan ELA:n toimeksiantoa kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, 
kun ELA on toiminut täysimääräisesti vähintään kahden vuoden ajan; kehottaa 
komissiota ottamaan ELA:n työhön ja siitä tehtäviin arviointeihin mukaan sidosryhmiä, 
joilla on perusteellista tietämystä erilaisista työmarkkinamalleista;

41. kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntökehystä etätyötä koskevien ehtojen 
sääntelemiseksi koko EU:ssa ja varmistamaan ihmisarvoiset työolot ja -ehdot;

42. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia tekemään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja ELA:n kanssa erityisten alakohtaisten strategioiden 
laatimiseksi, jotta voidaan paitsi edistää ja helpottaa työntekijöiden vapaaehtoista 
liikkuvuutta myös laatia ja toteuttaa tarvittavat tukirakenteet työntekijöiden täydennys- 
ja uudelleenkoulutusta, asiaankuuluvien julkisten toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa 
ja korkealaatuisten ja työntekijöiden taitoja vastaavien työpaikkojen tarjoamista varten; 
korostaa lisäarvoa, jota osaamisen ja tutkintojen yhteensopivuuden vastavuoroinen 
tunnustaminen tuottaa olemassa olevien tunnustamismekanismien, kuten Euroopan 
ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaalin, Europass-verkkoalustan ja 
ESCO-luokitusjärjestelmän, tuella;

43. on huolissaan siitä, että työntekijöille ja työnantajille on edelleen haasteellista saada 
tietoa työvoiman ja palvelujen liikkuvuudesta; toteaa, että tietoa työsuhteen ehdoista ja 
työehtosopimuksista on yhtenäisillä virallisilla kansallisilla verkkosivustoilla tarjolla 
hyvin usein rajoitetusti ja vain muutamalla kielellä; kehottaa siksi komissiota 
parantamaan tietojen saatavuutta luomalla virallisille kansallisille verkkosivustoille 
yhtenäisen mallin;

44. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan sosiaaliturvan asianmukaisen 
yhteensovittamisen muun muassa asetuksen (EY) N:o 883/2004 meneillään olevan 
tarkistamisen avulla ja vahvistamalla oikeuksien siirrettävyyttä kiinnittäen erityistä 
huomiota vammaisten henkilöiden sosiaalietuuksien siirrettävyyteen; korostaa, että 
digitalisaatio tarjoaa ennennäkemättömän tilaisuuden helpottaa mikro- ja pk-yritysten 
rajatylittävää toimintaa samalla, kun varmistetaan oikeudenmukaista liikkuvuutta 
koskevien sääntöjen tiukka noudattaminen; korostaa, että on tärkeää tehdä 
ennakkoilmoitus ja hakea A1-todistuksia ennen työntekijän toisessa maassa 
suoritettavan komennuksen alkamista;

45. korostaa, että työvoiman liikkuvuutta koskevien unionin sääntöjen täytäntöönpanon 
valvonnalla on taattava yhdenvertaisen kohtelun periaate ja työntekijöiden suojelu sekä 



RR\1227953FI.docx 23/47 PE660.195v02-00

FI

vähennettävä tarpeetonta hallinnollista taakkaa;

46. kehottaa komissiota tutkimaan suojelussa olevia puutteita ja tarvetta tarkistaa 
vuokratyöstä annettua direktiiviä 2008/104/EY, jotta vuokratyöntekijöille voidaan taata 
ihmisarvoiset työolot ja -ehdot;

47. korostaa, että vammaiset työntekijät kohtaavat edelleen useita esteitä, joiden vuoksi 
heidän on vaikeaa tai mahdotonta hyödyntää palvelujen vapaata liikkuvuutta 
täysimääräisesti; kehottaa jäsenvaltioita panemaan viipymättä täytäntöön direktiivin 
(EU) 2019/882 (esteettömyyssäädös), jotta voidaan tosiasiallisesti poistaa vammaisten 
työntekijöiden tiellä olevat esteet sekä varmistaa esteettömien palvelujen saatavuus ja 
palvelujen tarjoamisen edellytysten soveltuvuus; korostaa, että on erittäin tärkeää 
saavuttaa täysin esteettömät sisämarkkinat, joilla varmistetaan vammaisten 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu sekä taloudellinen ja sosiaalinen 
integroituminen;

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PE660.195v02-00 24/47 RR\1227953FI.docx

FI

PERUSTELUT

Valiokunta-aloitteisen mietinnön laatiminen käynnistettiin selvästi ennen kuin covid-19-
pandemia puhkesi Euroopassa. Tämän vuoksi siinä käsiteltiin pääasiassa EU:n 
työmarkkinoihin liittyviä pitkään kestäneitä ja pitkäaikaisia kysymyksiä ja erityisesti 
liikkuvien työntekijöiden – siirtotyöläisten, kausityöntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden ja 
rajatyöntekijöiden – työoloja sekä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiviin 
palveluntarjoajiin, freelancereihin ja pk-yrityksiin kohdistuvaa nykyistä liiallista byrokratiaa 
ja oikeudellisia esteitä.

Liikkuvan työvoiman kehityssuunta näytti ainakin ennen covid-19-pandemiaa vakautuvan, ja 
muuttajien työllistymisaste on EU-27-maissa keskimäärin yli 4 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin kokonaistyöllisyysaste. Tästä huolimatta työolot, palkkatasot, sosiaalinen polkumyynti ja 
syrjintä aiheuttavat edelleen huolta, ja palvelujen tarjonnalle on edelleen erilaisia oikeudellisia 
esteitä unionissa. Sidosryhmät korostavat tämän vuoksi erityisesti tutkintojen tunnustamisen 
merkitystä. 

Covid-19-pandemia paljasti kuitenkin useita merkittävämpiä työvoiman liikkuvuuteen 
liittyviä ongelmia. Jotkut niistä liittyvät tiiviisti terveyskriisiin, toiset hätätilanteisiin. Osa 
niistä taas on rakenteellisia puutteita, joista tuli pandemian aikana entistä vakavampia ja 
näkyvämpiä. 

I. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä oli alun perin tarkoitus käsitellä seuraavia 
kysymyksiä: 

1. Lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Vastaanottavan jäsenvaltion 
lainsäädäntöön olisi tehtävä useissa tapauksia muutoksia, joissa otettaisiin huomioon, miten 
palveluja tarjotaan. Laeissa ilmenevät merkittävät erot aiheuttavat yrityksille 
tiedonhankintakustannuksia ja siten käytännössä esteen sisäiselle liikkuvuudelle. Koska 
tällaiset säännökset ovat syrjimättömiä ja aiheuttavat ainoastaan lisäkustannuksia, niiden ei 
katsota rajoittavan markkinoille pääsyä, eivätkä perusvapaudet siten kata niitä. Yhteisten 
normien kodifioiminen kansallisella tasolla voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. 
Tällaisten asetusten ja direktiivien hyväksymisen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla.

2. Viimeaikaisista aloitteista huolimatta EU:n toimielimiä pidetään hitaina ja haluttomina 
käyttämään jaettua toimivaltaa työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön alalla.

3. ELA:n toimivaltuudet ovat rajalliset, eikä sen tulevan toiminnan laajuutta ole määritelty. 
ELA on EU:n erillisvirasto, jonka tehtävänä on auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä 
hyödyntämään mahdollisimman paljon vapaan liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja 
varmistaa työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus. Sen tavoitteena on auttaa kansallisia 
viranomaisia petosten ja väärinkäytösten torjunnassa ja samalla helpottaa kansalaisten 
liikkuvuutta. ELA:n toiminnan laajuus on kuitenkin rajallinen useiden keskeisten näkökohtien 
osalta. ELA:lla ei ole valtuuksia järjestää yhteisiä tarkastuksia. Se antaa kansallisille sääntöjen 
noudattamista valvoville viranomaisille oikeuden järjestää rajatylittäviä toimia ja osallistua 
niihin. 
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4. Työntekijöiden ja erityisesti liikkuvien työntekijöiden, mukaan lukien etenkin lähetetyt 
työntekijät ja kausityöntekijät, oikeuksia loukataan toistuvasti ja järjestelmällisesti. 
Sidosryhmät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota sääntöjen rikkomiseen alihankintaketjuissa, 
näennäisyrittäjyyden yhteydessä, näennäisen osa-aikatyön yhteydessä sekä epävarmoissa 
työoloissa erityisesti kausityöntekijöiden, maatalous- ja elintarvikealan työntekijöiden ja 
matkailualan työntekijöiden osalta. Olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota liikkuvien 
työntekijöiden sukupuoleen ja kansallisuuteen perustuvan syrjinnän esiintymiseen sekä niiden 
kolmansien maiden kansalaisten tilanteeseen, jotka työskentelevät EU:ssa liikkuvina 
työntekijöinä.

Vaikka kaikki jäsenvaltiot takaavat työoloja ja työntekijöiden oikeuksien väärinkäytön 
torjuntaa koskevat tietyt vähimmäisvaatimukset, yhtenäisiä työsuojelutarkastuksia koskevia 
normeja ei ole olemassa. Lisäksi usein väitetään, että eri jäsenvaltioissa on käytössä 
kausityöntekijöihin ja erityisesti kolmansien maiden kansalaisiin erikseen sovellettavat toiset 
säännöt. ELA kehittää parhaillaan työsuojelutarkastuksille yhteistä mallia, jonka pitäisi olla 
valmis vuoden 2020 loppuun mennessä tai vuoden 2021 alussa ja jossa on otettava huomioon 
edellä mainitut seikat.

Lisäksi on tärkeää korostaa, että jäsenvaltiot, joilla on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
pääasiallinen toimivalta, ovat yleensä haluttomia toteuttamaan toimia työnantajien ja 
liikkuvien työntekijöiden välisissä työoikeuteen liittyvissä kiistoissa.

ELA:n odotetaan helpottavan yhteisiä tarkastuksia. Yhteisiä tarkastuksia koskevista 
pilottijärjestelmistä saadut käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin nykyisten rajatylittävien 
valvontatoimien ja keskinäisen avunannon toimien puutteet. ELA-asetus kattaa vain puolet 
tarpeista. Siinä säädetään, että tiedonvaihdosta, keskinäisestä avunannosta ja yhteisistä 
tutkimuksista saatuja todisteita on pidettävä oikeudellisesti pätevinä asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Siinä ei kuitenkaan säädetä EU:n laajuisista luvista ja legitimoinnista.

ELA antaa kansallisille sääntöjen noudattamista valvoville viranomaisille oikeuden järjestää 
rajatylittäviä toimia ja osallistua niihin sekä perustaa työryhmiä. Tämän pitemmälle meneviä 
yhteistoiminnan valtuuksia ei kuitenkaan vahvisteta. ELA:lla ei ole EU:n laajuisia valtuuksia, 
jotka vastaisivat muiden EU:n viranomaisten toimivaltaa yhteisissä toimissa (esimerkiksi 
tarkastusvaltuudet tai mahdollisuudet osallistua kilpailuoikeuden tai kuluttajansuojan alan 
koordinoituihin toimiin).

5. Työvoiman liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien yhdenmukaisten 
menettelyiden puuttuminen aiheuttaa vakavaa huolta liiketoimintaympäristölle ja erityisesti 
pk-yrityksille. Lisäksi huolta aiheuttavat ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvät pitkään 
jatkuneet ongelmat, joiden suhteen olisi edistyttävä, kun ajatellaan esimerkiksi Euroopassa 
kipeästi tarvittavia tietotekniikka-alan ammattilaisia. Eurooppalainen liike-elämä odottaa 
ELA:n tarjoavan ohjeita kansallisia hallintomenettelyjä, digitaalisia alustoja ja työvoiman 
liikkuvuuden helpottamista koskevasta tehostetusta yhteistyöstä. Euroopan 
työmarkkinaosapuolet ovat erityisesti kehottaneet perustamaan liikkuville työntekijöille, 
itsenäisille ammatinharjoittajille ja työnantajille tarkoitetun tukipalvelun.

II. Mietinnön kattama ala laajeni merkittävästi covid-19-pandemian puhkeamisen 
jälkeen, ja siihen kuuluu useita ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja 
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ammattialajärjestöjen esille ottamia kysymyksiä, joita on käsitelty systemaattisesti 
komission tiedonannoissa ja parlamentin päätöslauselmissa:

1. Covid-19-pandemia on korostanut satojentuhansien rajatyöntekijöiden, lähetettyjen 
työntekijöiden ja kausityöntekijöiden haastavia työoloja EU:ssa. Nämä erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevat työntekijäryhmät ovat osoittautuneet ratkaisevan tärkeiksi 
unionin terveydenhuoltojärjestelmien, elintarvikeketjujen, kuljetusalan ja talouden 
selviämisen kannalta. Kausityöntekijät ovat toimineet elintärkeänä työvoimana Saksan, 
Ranskan ja useiden muiden jäsenvaltioiden maatiloilla. He ovat varmistaneet 
elintarviketurvan kaikkialla Euroopassa, mutta heidän oikeutensa on usein evätty. 
Kuljetusalan työntekijät ovat taanneet oman ja perheidensä terveyden kustannuksella unionin 
toimitusketjujen toimivuuden, ja terveydenhuoltoalan siirtotyöläiset ja lähetetyt työntekijät 
ovat auttaneet merkittävästi pandemian torjunnassa maissa ja alueilla, joihin pandemia on 
eniten vaikuttanut.

Covid-19-pandemia on paljastanut ja tuonut yleiseen tietoon Alankomaiden ja Ranskan 
teurastamojen työntekijöiden ja Romaniasta ja Bulgariasta kotoisin olevien, Itävallassa 
alihankkijan palveluksessa työskentelevien terveydenhuoltoalan työntekijöiden huonot 
työolot. Monilta kausityöntekijöiltä evättiin pääsy työpaikalleen. Jotkut olivat eristyksissä 
vieraissa maissa ilman sosiaaliturvaa ja toimeentuloa, ja useita karkotettiin, koska he olivat 
saaneet koronavirustartunnan, eikä heillä ollut sairausvakuutusturvaa kotimaassaan. 

Joidenkin Euroopassa olevien 1,9 miljoonan lähetetyn työntekijän ja 1,5 miljoonan 
rajatyöntekijän haavoittuva asema on ollut ongelma jo pitkään, mutta covid-19-kriisi on 
tuonut nämä akuutit ongelmat vielä selvemmin esille. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
(EMPL) valiokunnan jäsenet korostivat, että unionin lainsäädännön mukaan liikkuvien ja 
lähetettyjen työntekijöiden oikeudet on taattava samalla tavalla kuin kotimaisten 
työntekijöiden oikeudet ja niitä on myös suojeltava samoin. He kehottivat jäsenvaltioita 
tehostamaan työsuojelutarkastuksia tarvittaessa yhdessä ELA:n kanssa ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön unionin lainsäädännön, jolla säädellään liikkuvuutta, myös 
vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden lähettämistä ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, 
koskevia näkökohtia.

2. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tuli kiireellinen asia.

EMPL-valiokunnan jäsenet korostivat myös, että menettelyjen ja hakemusten digitalisointi 
voisi auttaa kansallisten viranomaisten erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisessa kaikkien EU:n työntekijöiden sosiaalisen suojelun varmistamiseksi.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan unionin lainsäädännön tarkistamista 
käsittelevä parlamentin neuvotteluryhmä kehotti myös kaikkia toimijoita etsimään pikaisesti 
tasapainoista ratkaisua, sillä se on sosiaaliasioiden alan ensisijainen tavoite.

Jotkut jäsenet korostivat liikkuvia työntekijöitä työllistävien rekrytointiyritysten vastuuta ja 
pohtivat, tarvittaisiinko liikkuvien työntekijöiden suojelemiseksi tiukempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää tilanteita, joissa he menettävät työpaikkansa lisäksi myös kotinsa. Toiset 
totesivat, että aidon vapaan liikkuvuuden ehdoton edellytys on työpaikan turvallisuus.

Monet jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia, jotka säätelevät 



RR\1227953FI.docx 27/47 PE660.195v02-00

FI

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyviä uusia haasteita, mutta vielä ei ole 
yhtenäistä lähestymistapaa tai asianmukaisia ratkaisuja työntekijöille, joita mainitut 
kahdenväliset sopimukset eivät kata. 

3. Komissio antoi suuntaviivat sen varmistamiseksi, että covid-19-pandemian torjunnan 
kannalta kriittisinä pidetyillä aloilla EU:ssa toimivat liikkuvat työntekijät pääsevät 
työpaikalleen. Suuntaviivoissa mainitaan maatalous- ja elintarvikeala yhtenä keskeisistä 
aloista erityisesti kausityöntekijöiden osalta.

ELA varmistaa, että työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia 
sääntöjä valvotaan oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. EMPL-valiokunnan puheenjohtaja 
Lucia Ďuriš Nicholsonová ilmoitti ELA:lle osoitetussa, 5. toukokuuta 2020 päivätyssä 
kirjeessään olevansa hyvin huolestunut kriittisten työntekijöiden haavoittuvasta asemasta 
covid-19-kriisin aikana.

Unionin sisäisen työvoiman liikkuvuuden edistäminen sopeutumis- tai vakautusmekanismina, 
jota helpottavat sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus (SEUT-sopimuksen 45 artikla) että 
palvelujen tarjoamisen vapaus (SEUT-sopimuksen 56 artikla), on erityisesti tämänhetkisessä 
pandemiassa tärkeä väline, jolla voidaan tukea epäsymmetrisiin häiriöihin sopeutumista 
EU:ssa.

Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen EU:n jäsenvaltioon voi yhtäältä vähentää 
työttömyyttä taloudellisissa vaikeuksissa olevissa jäsenvaltioissa ja toisaalta lisätä 
kotitalouksien tuloja ja jopa työn verotuksesta saatavia verotuloja. Kaikki nämä ovat tärkeitä 
tekijöitä, jotka eivät ole kovin yleisiä työperäisen maahanmuuton yhteydessä.
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n 
sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä
(2020/2007(INI))

Valmistelija: Morten Løkkegaard

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että palveludirektiivin, ammattipätevyysdirektiivin ja 
suhteellisuusarviointia koskevan direktiivin säännöksillä varmistetaan sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja taataan työntekijöiden suojan ja kuluttajansuojan korkea taso;

B. ottaa huomioon, että ammattipätevyysdirektiivillä pyritään nimenomaisesti antamaan 
ammattilaisille mahdollisuus työskennellä missä tahansa tai asettautua minne tahansa 
unionin alueella ja helpottamaan tiettyjen ammattien harjoittajien työpaikan löytämistä 
toisesta jäsenvaltiosta ja edistämään unionin sisäistä työvoiman liikkuvuutta, ja toteaa, 
että palveludirektiivillä pyritään takaamaan palvelujen vapaa liikkuvuus; toteaa, että 
sisämarkkinoiden potentiaalia voidaan parantaa edelleen puuttumalla palvelujen ja 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden perusteettomiin esteisiin; ottaa huomioon, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin perusperiaate, kaikkien 
kansalaisten oikeus ja välttämätöntä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta; toteaa, että työvoiman liikkuvuuden on oltava vapaata ja oikeudenmukaista ja 
sen on perustuttava vankkoihin oikeuksiin;

C. toteaa, että taitojen ja pätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen on olennaisen tärkeää 
kaikkien ihmisten, myös vammaisten henkilöiden, liikkuvuuden, elinikäisen oppimisen 
ja uramahdollisuuksien tukemiseksi koko Euroopan unionissa ja sillä edistetään siten 
myös työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa; toteaa, että eurooppalainen ammattikortti edistää turvallista 
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ammatillista liikkuvuutta ja toimii kehyksenä yksinkertaisemmalle, nopeammalle ja 
avoimemmalle pätevyyden tunnustamiselle;

D. ottaa huomioon, että komissio julkaisi covid-19-pandemian vuoksi työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat, joissa esitetään periaatteet 
yhdennetylle lähestymistavalle, joka koskee kansanterveyden suojelemiseksi 
toteutettavaa tehokasta sisärajojen valvontaa siten, että samalla säilytetään kuitenkin 
sisämarkkinoiden eheys, ja toteaa, että neuvosto hyväksyi suosituksen, joka koskee 
koordinoitua lähestymistapaa vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen ja jolla pyritään 
parantamaan koko EU:n laajuista vapaata liikkuvuutta koskevaa avoimuutta ja 
ennakoitavuutta sekä kansalaisten että yritysten kannalta;

E. toteaa, että covid-19-pandemian aiheuttama talouskriisi on ennennäkemätön; toteaa, että 
sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntäminen tehostamalla työntekijöiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta ja käyttämällä täysimääräisesti ammattipätevyyden 
vastavuoroista tunnustamista ja palvelujen tarjoamisen vapautta palveludirektiivin 
mukaisesti voisi edistää talouden elpymistä;

F. toteaa, että erilaiset sääntelyvalinnat sekä EU:n että kansallisella tasolla sekä nykyisen 
lainsäädännön puutteellinen ja riittämätön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja täytäntöönpano sekä perusteettomat esteet johtavat puutteelliseen lainvalvontaan ja 
vaikuttavat työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen;

G. toteaa, että sisämarkkinat, joilla on korkeat sosiaali- ja ympäristönormit, laadukkaat 
palvelut ja reilu kilpailu, ovat kaikkien sidosryhmien etujen mukaiset;

H. toteaa, että talouden elpymisen covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä on 
tapahduttava Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettujen suuntaviivojen 
mukaisesti;

1. korostaa, että terveydenhuoltoalan työntekijöiden vapaa liikkuvuus osoittaa selvästi 
ammattipätevyysdirektiivin hyödyt nykyisessä terveyskriisissä erityisesti, kun otetaan 
huomioon sen digitaaliset elementit ja todistettu teho työntekijöiden liikkuvuuden 
edistämisessä1; painottaa lisäksi, että on noudatettava työoloja ja -ehtoja, sosiaalisten 
oikeuksien saatavuutta, terveyttä ja turvallisuutta koskevaa nykyistä lainsäädäntöä 
erityisesti kausi- ja rajatyöntekijöiden osalta, jotta voidaan varmistaa yhdenvertainen 
kohtelu työntekijöiden hyödyntäessä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen; palauttaa 
mieliin, että ammattipätevyysdirektiivillä pyritään parantamaan ammattihenkilöstön 
mahdollisuuksia tarjota palvelujaan koko Euroopassa ja samalla takaamaan 
kuluttajansuoja, kansanterveys ja yleinen turvallisuus, mikä on erityisen tärkeää 
pandemiakriisin aikana; 

2. korostaa työntekijöiden ja palvelujen vapaan ja turvallisen liikkuvuuden merkitystä 
covid-19-pandemian aiheuttamasta taantumasta ja siitä johtuvasta työttömyyden 
lisääntymisestä selviytymisessä; muistuttaa, että on olennaisen tärkeää jatkaa 
sisämarkkinoilla esiintyvien perusteettomien esteiden poistamista, jotta voidaan 
hyödyntää sisämarkkinoiden koko potentiaali ja samalla säilyttää kuluttajansuojan 

1 Koumenta, M. ja Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation 
in the EU, 2016, s. 88.
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korkea taso; pitää valitettavana, että komission ehdottamassa elpymissuunnitelmassa ei 
ole riittävän kunnianhimoisia työntekijöiden ja palvelujen liikkuvuutta koskevia 
tavoitteita eikä siinä oteta täysin huomioon liikkuvuuden merkitystä talouden elpymisen 
välineenä;

3. korostaa, että jotkin matkustusrajoituksia koskevat päätökset, joita tietyt jäsenvaltiot 
tekivät covid-19-pandemian vuoksi, ovat aiheuttaneet epävarmuutta sekä kuluttajille 
että yrityksille ja erityisesti rajatyöntekijöille; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita koordinoimaan edelleen tällaisia toimenpiteitä, jotta voidaan ylläpitää 
sisämarkkinoiden periaatteita ja varautua tuleviin aaltoihin yritysten ja kuluttajien 
suojelemiseksi ja työntekijöiden turvallisen liikkuvuuden varmistamiseksi; kehottaa 
komissiota keräämään ja esittämään kattavasti kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan 
lukien kaikki jäsenvaltioissa voimassa olevat terveyttä ja turvallisuutta koskevat 
velvoitteet ja rajoitukset;

4. korostaa, että ammattilaisten liikkuvuus on varmistettava mahdollisuuksien mukaan; 
painottaa lisäksi, että terveydenhuoltopalvelujen rajatylittävän tarjoamisen 
perusteettomia esteitä on poistettava mutta samalla on kuitenkin otettava huomioon 
terveydenhuoltopalvelujen erityisluonne ja varmistettava laadukas terveydenhuolto 
kaikille EU:n kansalaisille; korostaa, että on tärkeää panna nykyiset säännöt paremmin 
täytäntöön sekä koordinoida ja tehdä edistää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken, 
ja painottaa terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden rajatylittävän liikkuvuuden 
merkitystä;

5. toteaa, että työntekijöillä on mahdollisuus liikkua vapaasti koko unionissa; kehottaa 
kuitenkin jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön nykyisen lainsäädännön, 
kuten vastikään direktiivillä 2018/957/EU muutetun lähetettyjä työntekijöitä koskeva 
direktiivin, ja valvomaan paremmin kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, jotta 
voidaan edistää oikeudellista selkeyttä, poistaa rajatylittävien palvelujen tarjoajille 
olevia perusteettomia esteitä ja taata työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja heidän 
oikeuksiensa tehokas suoja EU:ssa, mikä hyödyttää työntekijöitä, kansalaisia ja EU:n 
koko taloutta;

6. palauttaa mieleen, että eurooppalainen ammattikortti otettiin käyttöön EU:n 
lainsäädännössä2 tunnustamisesta aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja 
tiettyjen ammattien ammattipätevyyden tunnustamista koskevan järjestelmän 
parantamiseksi edelleen; panee merkille, että se on auttanut tehokkaasti edistämään 
ammattihenkilöiden liikkuvuutta jäsenvaltioissa3, ja kehottaa komissiota arvioimaan ja 
laajentamaan eurooppalaisen ammattikortin soveltamisalaa muille aloille, jotta voidaan 
ottaa käyttöön nopea ja helppo tapa tunnustaa työntekijöiden pätevyys EU:ssa ja puuttua 
perusteettomiin esteisiin, joiden takia kansalaiset menettävät työpaikkoja, kuluttajat 
valinnanmahdollisuuksia ja yrittäjät mahdollisuuksia sisämarkkinoilla; 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7. syyskuuta 2005, sellaisena kuin se on 
muutettuna 20. marraskuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/55/EU.
3 Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) 
muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2013/55/EU käyttöön otettujen tiettyjen uusien osien täytäntöönpanosta (COM(2020)0191). 
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7. pitää valitettavana, ettei ole mahdollista saada riittävästi tietoja palvelujen 
liikkuvuudesta, ja korostaa, että vain virallisilla kansallisilla verkkosivustoilla saatavilla 
olevat tiedot esitetään usein ainoastaan muutamalla kielellä ja niiden kattama ala on 
rajallinen; korostaa, että tietojen, esimerkiksi tarpeen vaatiessa ja soveltuvin osin 
kansallisia työehtosopimuksia koskevien tietojen, saantia olisi parannettava; kehottaa 
toimivaltaisia EU:n ja kansallisia viranomaisia ryhtymään asiaankuuluviin toimiin, 
joilla pyritään luomaan yhtenäinen malli virallisille kansallisille verkkosivustoille ja 
saattamaan ne yhteensopiviksi yhteisen digitaalisen palveluväylän kanssa, jotta voidaan 
parantaa asiaankuuluvien tietojen saatavuutta jäsenvaltioissa; 

8. palauttaa mieliin, että säänneltyjen ammattien edustajien osuus on 22 prosenttia EU:n 
työvoimasta ja että kyseisiä ammatteja on useilla tärkeillä aloilla, kuten terveys- ja 
sosiaalipalvelujen alalla, yrityspalvelujen alalla, rakennusalalla, verkkopalveluissa, 
liikennealalla, matkailualalla, kiinteistöalalla sekä julkisten palvelujen ja koulutuksen 
aloilla4; 

9. korostaa, että vaikka jäsenvaltioilla on oikeus säännellä tiettyjä ammatteja suojellakseen 
yleisiä etuja, kuten yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä, tai kuluttajia, työntekijöitä 
ja ympäristöä, niiden on tätä oikeutta käyttäessään noudatettava syrjimättömyys- ja 
suhteellisuusperiaatteita, kuten suhteellisuusarviointia koskevassa direktiivissä 
nimenomaisesti säädetään; kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille jäsenneltyä 
apua ja ohjeita siitä, miten uuden palveluja koskevan kansallisen sääntelyn 
suhteellisuusarvioinnit tehdään suhteellisuusarviointia koskevan direktiivin mukaisesti;

10. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä, jotta olisi 
helpompaa saada palvelujen rajatylittävässä tarjoamisessa tarvittavia sähköisiä 
asiakirjoja mahdollisimman nopeasti;

11. palauttaa mieliin, että useita ammatteja on saatu yhdenmukaistettua 
ammattipätevyysdirektiivin mukaisen vastavuoroisen tunnustamisen ansiosta; korostaa, 
että jäsenvaltioiden olisi harkittava uudelleen ja koordinoitava sääntöjä, jotka koskevat 
tiettyihin toimintoihin tai ammatteihin pääsyä ja niiden harjoittamista koskevia 
vaatimuksia;

12. korostaa, että vuoden 2020 sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan tarvitaan 
lisäparannuksia ammattihenkilöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi ja etenkin 
ammattipätevyyden tunnustamiseksi; 

13. muistuttaa, että palveludirektiivin ja ammattipätevyysdirektiivin periaatteet edistävät 
palvelujen vapaata liikkuvuutta; katsoo, että ammattipätevyysdirektiivin liitteen V, jossa 
luetellaan vähimmäisvaatimukset täyttävät koulutukset, jatkuvasta päivittämisestä voisi 
olla lisähyötyä ammattihenkilöille EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita laajentamaan 
vastavuoroista tunnustamista siten, että se koskee useampia koulutustasoja, 
heikentämättä kuitenkaan kansallisia koulutusvaatimuksia, ja parantamaan tai ottamaan 
käyttöön tarvittavia menettelyjä mahdollisimman pian; kehottaa komissiota 
vahvistamaan jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja lisäämään sekä 

4 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 18. tammikuuta 2018, direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta 
ammattipalvelujen sääntelyn ja uudistamistarpeen osalta (EUVL C 458, 19.12.2018, s. 70).
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työntekijöiden vapaan liikkuvuuden että heidän terveytensä ja turvallisuutensa suojelun 
toteutumisen valvontatoimia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti;

14. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa nykyisten sääntöjen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja kyseisen täytäntöönpanon valvonnan 
varmistamiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lyhentämään valitusmenettelyä, 
jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjien kannalta olennaiset asiat käsitellään ja 
ratkaistaan tehokkaasti; kehottaa arvioimaan vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä ja 
soveltamaan rikkomusmenettelyjä ilman aiheetonta viivytystä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklan mukaisesti aina, kun havaitaan, 
että asiaa koskevaa lainsäädäntöä on rikottu tai on otettu käyttöön suhteettomia 
rasitteita; kehottaa komissiota seuraamaan säännöllisesti sisämarkkinoilla esiintyviä 
hallinnollisia esteitä ja antamaan jäsenvaltioille tarvittaessa suosituksia niiden 
poistamiseksi; tukee sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan 
parantamista koskevaa komission pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan lisää resursseja, jotta SOLVIT-järjestelmää 
voidaan parantaa välineenä, jonka avulla sisämarkkinoilla esiintyvät hallinnolliset 
ongelmat voidaan ratkaista nopeasti; pyytää komissiota tukemaan jäsenvaltioita 
enemmän EU:n lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta 
voidaan varmistaa sen oikea ja yhdenmukainen tulkinta, ja panee merkille, että komissio 
aikoo luoda yhteisen digitaalisen palveluväylän yhteyteen sisämarkkinaesteitä koskevan 
välineen, jonka avulla kansalaiset ja yritykset voivat raportoida nimettömästi 
sääntelyesteistä, joita ne kohtaavat käyttäessään sisämarkkinaoikeuksiaan5; 

15. kehottaa komissiota vahvistamaan tarvittaessa keskitettyjä asiointipisteitä ja yhteistä 
digitaalista palveluväylää ja tarjoamaan suuntaviivoja, joilla autetaan jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä erityisesti pk-yritysten osalta palveludirektiivin 
säännösten mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että noudatetaan 
vaatimuksia asettaa tällaisten välineiden tehokasta käyttöä koskevat tiedot ja sähköiset 
menettelyt saataville, jotta työntekijöille, kuluttajille ja yrityksille voidaan tarjota 
täsmällisiä ja helposti saatavilla olevia tietoja näiden oikeuksista ja velvollisuuksista, 
jotka liittyvät vapaaseen liikkumiseen sisämarkkinoilla, ottaen erityisesti huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten vammaiset henkilöt; muistuttaa, että 
julkishallinnon uudistamista on nopeutettava, jotta se voi käyttää digitaalista viestintää 
kansalaisten ja yritysten kanssa; korostaa digitalisaation merkitystä työvoiman ja 
palvelujen lisääntyvän liikkuvuuden vuoksi; katsoo, että työvoiman ja palvelujen 
liikkuvuuden ja eri sosiaaliturvajärjestelmien välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi 
suunnitellut digitaaliset välineet, kuten sähköisessä muodossa oleva esitettävä asiakirja, 
A1-lomake, parantavat työntekijöiden suojelua, vähentävät hallinnollista taakkaa ja 
parantavat jäsenvaltioiden yhteistyötä ja valvontatoimintaa;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vastuussa olevan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset koordinoivat tehokkaasti kaikkia palvelumarkkinoille 
pääsyä varten tarvittavia menettelyjä ja että palveluntarjoajille tiedotetaan 
asianmukaisesti, jotta voidaan varmistaa sovellettavien kansallisten sääntöjen 
noudattaminen, mukaan lukien oikeasuhteiset työehdot, joita jäsenvaltiot soveltavat 

5 Komission tiedonanto, annettu 10. maaliskuuta 2020, sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan 
parantamista koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta (COM(2020)0094).
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unionin oikeuden mukaisesti; kehottaa tämän vuoksi edistämään ja soveltamaan 
eurooppalaista tutkintojen viitekehystä ja panemaan sen täytäntöön, jotta voidaan taata 
laajalti käytetty tunnistamisen väline koko Euroopan unionissa;

17. katsoo, että sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää on kehitettävä edelleen 
laajentamalla siihen liittyviä toimintoja kansallisten viranomaisten työn helpottamiseksi; 
pyytää tämän vuoksi komissiota perustamaan asianmukaisia koulutuksen ja teknisen 
tuen tukirakenteita, jotta järjestelmän tehokkuutta voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n 
sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä
(2020/2007(INI))

Valmistelija: Ruža Tomašić

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 artiklan,

– ottaa huomioon komission vuoden 2018 vuosikertomuksen EU:n sisäisestä työvoiman 
liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä 16. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/54/EU1,

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä annetun direktiivin 2014/54/EU täytäntöönpanosta 
(COM(2018)0789),

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2018 
”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu, mutta EU-varojen 
parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta”,

– ottaa huomioon Euroopan työviranomaisen perustamisesta 20. kesäkuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1149 julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 11. heinäkuuta 20192 ja kyseisen asetuksen voimaantulon 
31. heinäkuuta 2019,

1 EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8.
2 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21.
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– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston lokakuussa 2019 julkaiseman tutkimuksen 
EU:n maatalousalan työllisyyden nykyhaasteista ja tulevaisuudennäkymistä (”The EU 
farming employment: current challenges and future prospects”)3,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon vihreiden 
kaistojen täytäntöönpanosta terveyden suojelemiseksi ja tavaroiden ja välttämättömien 
palvelujen saatavuuden turvaamiseksi rajaturvallisuustoimenpiteitä varten annettujen 
suuntaviivojen mukaisesti (C(2020)1897),

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

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat covid-19-epidemian aikana” 
(C(2020)2051),

– ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Ohjeet 
kausityöntekijöille EU:ssa koronavirusepidemiaan liittyen” (C(2020)4813),

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate on vahvistettu 
SEUT-sopimuksen 45 artiklassa;

B. katsoo, että työvoiman liikkuvuuden olisi oltava paitsi vapaata myös oikeudenmukaista; 
toteaa, että yhdenvertaisen kohtelun periaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 
45 artiklan 2 kohdassa, jossa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden 
työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa 
työehdoissa; toteaa, että tätä periaatetta sovelletaan sekä raja- että kausityöntekijöihin, 
joille on taattava EU:n lainsäädännön mukaisesti yhdenvertainen kohtelu niiden 
työntekijöiden kanssa, jotka ovat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia, olipa kyse 
yhtäläisistä oikeuksista, yhtäläisistä työoloista tai yhtäläisestä suojelusta;

C. toteaa, että SEUT-sopimuksen 153 artiklan 5 kohdasta käy selvästi ilmi, että 
minimipalkan vahvistaminen kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja siinä kielletään EU:ta 
puuttumasta suoraan palkkatasoon;

D. ottaa huomioon, että Eurostatin väestötilastojen mukaan EU:ssa oli 17 miljoonaa 
EU28-maiden sisällä muuttanutta vuonna 2017 ja että näistä 12,4 miljoonaa oli 
työikäisiä (työntekijöitä tai työnhakijoita);

E. toteaa, että maatalousalalla on pulaa työvoimasta; katsoo, että maataloustoiminta on 
tärkein maaseutualueiden talouden ja yhteiskunnan rakennetta tukeva tekijä;

F. toteaa, että kausityöntekijöitä pidetään kriittisinä työntekijöinä ja he ovat altistuneet 
terveysriskeille pandemiarajoitusten aikana;

G. toteaa, että EU:ssa työskentelee vuosittain arviolta 800 000–1 000 000 kausityöntekijää 
pääasiassa maatalous- ja elintarvikealalla ja että työvoiman kysynnässä on 

3 Tutkimus – ”The EU farming employment: current challenges and future prospects”, Euroopan parlamentti, 
unionin sisäasioiden pääosasto, rakenne- ja koheesiopolitiikkayksikkö, lokakuu 2019.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
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kausihuippuja, joiden vuoksi on palkattava runsaasti siirtotyöläisiä alan tarpeisiin ja 
kysyntään vastaamiseksi;

H. toteaa, että covid-19-kriisi on tuonut esiin kausityöntekijöiden keskeisen roolin 
elintarviketurvan ja elintarvikeketjun sujuvan toiminnan varmistamisessa sekä 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa maatalous- ja elintarvikealalla 
kansanterveyskriisin ollessa pahimmillaan;

I. toteaa, että covid-19-pandemiaan liittyvät kansalliset rajoitukset ja työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden rajoittaminen ovat vaikeuttaneet kausityöntekijöiden 
matkustamista sisärajojen yli kohdemaihinsa, mikä on lamauttanut osan 
maatalousalasta;

J. toteaa, että työvoiman liikkuvuus kuuluu nimenomaisesti Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman 
(EaSI) soveltamisalaan ja että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut 
seuraavaa: ”Niiden tavoitteet ovat samankaltaisia, joten täydentävyyden saavuttaminen 
on vaikeaa. Komission tiedossa ei ole, miten kukin jäsenvaltio hyödyntää ESR:a 
työvoiman liikkuvuuden tukemiseen.”;

K. ottaa huomioon, että maatalousalan vienti edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamista;

1. panee tyytyväisenä merkille komission maaliskuussa 2018 tekemän 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan työviranomaisen perustamisesta sen varmistamiseksi, 
että EU:n säännöt työvoiman liikkuvuudesta pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla, ja sen estämiseksi, että tätä liikkuvuutta 
rajoitetaan unionin sisämarkkinoilla siten kuin jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet 
asettamalla työnsaantia vaikeuttavia hallinnollisia esteitä tai lisätoimenpiteitä; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei Euroopan työviranomaisen odoteta tällä hetkellä olevan 
täysin toimintavalmis ennen vuotta 2024;

2. korostaa, että työntekijöiden ja erityisesti kausityöntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
elintärkeää Euroopan maataloudelle pyrittäessä vastaamaan maatalousalan kausi- ja 
sesonkiluonteisiin työvoiman kysyntähuippuihin, joita ei voida tyydyttää paikallisella 
työvoiman tarjonnalla;

3. kehottaa Euroopan työviranomaista edistämään toimenpiteitä, joilla säännellään ja 
seurataan työnvälityspalvelujen (myös kolmansiin maihin sijoittautuneiden palvelujen) 
toimintaa ja myönnetään niille toimilupia, ja kannustamaan maatalousalan 
yrittäjäjärjestöjä ottamaan käyttöön seurantamekanismeja ja asettamaan yhteiset 
ihmisarvoista työtä koskevat normit; toteaa, että näihin yhteisiin ihmisarvoista työtä 
koskeviin normeihin olisi sisällyttävä myös ”sama palkka samasta työstä samassa 
työpaikassa” -periaate;

4. myöntää, että osa tällaisten normien asettamista koskevasta toimivallasta kuuluu 
kansalliselle tasolle ja että EU ei siksi voi puuttua asiaan;

5. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa, Italiassa ja Espanjassa, 
siirtotyöläisten osuus on kasvanut merkittävästi maatalousalalla viime vuosina;
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6. korostaa, että covid-19-kriisin vuoksi käyttöön otetuilla liikkumisrajoituksilla on ollut 
suhteettoman kielteinen vaikutus keskeisessä maataloustyössä ja koko 
elintarvikeketjussa tarvittavien kausityöntekijöiden saatavuuteen; toteaa tässä 
yhteydessä pitävänsä tärkeinä täysin toimivia sisämarkkinoita, joista on annettu selkeät 
suuntaviivat ja joita jäsenvaltiot tulkitsevat yhdenmukaisella tavalla;

7. toteaa, että kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
kausityöntekijänä työskentelyä varten annetun direktiivin 2014/36/EU täysimääräinen ja 
asianmukainen täytäntöönpano olisi varmistettava ja sitä olisi seurattava jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan varmistaa vähimmäisvaatimusten saavuttaminen;

8. katsoo, että on kiireellisesti tarpeen luoda paremmat oikeuskehykset ja keskittyä 
tarkemmin työlainsäädännön täytäntöönpanoon ja sen valvontaan, mukaan lukien 
työntekijöiden oikeudet ja sosiaali- ja sairausvakuutusturva, etenkin kun on kyse 
epätyypillisestä työstä ja työvoiman hyväksikäytöstä, jolle raja- ja kausityöntekijät ovat 
erityisen alttiita;

9. on huolissaan joidenkin siirto- ja kausityöntekijöiden työ-, terveys- ja turvallisuusoloista 
sekä sosiaalisista oloista ja toteaa, että on tärkeää valvoa työlainsäädännön 
noudattamista, torjua pimeää työtä ja valvoa, että noudatetaan sosiaalihuolto- ja 
turvallisuusnormeja, joilla edistetään siirto- ja kausityöntekijöiden sosiaalista ja 
taloudellista integroitumista;

10. panee huolestuneena merkille kausi- ja rajatyöntekijöiden usein epävarmat työ- ja 
elinolot ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan näille yhdenvertaisen kohtelun, 
sosiaalisen suojelun ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden;

11. kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
erityisesti avoimista ja ennakoitavista työehdoista annetun direktiivin (EU) 2019/1152, 
jotta voidaan taata muun muassa oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja työntekijöiden koulutuksen 
osalta;

12. korostaa, että haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät, kuten naiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen suuressa vaarassa joutua fyysisen ja henkisen 
väkivallan kohteeksi; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja torjutaan hyväksikäyttöä ja kaikenlaista muuta 
kaltoinkohtelua ja rangaistaan niistä;

13. panee merkille, että maanomistajien ja heidän perheidensä lisäksi Euroopan 
maatalousalalla työskentelee 10 miljoonaa ihmistä ja että heidän osuutensa maaseudun 
väestöstä on siis merkittävä;

14. korostaa olevan tärkeää varmistaa, että maaseutualueilla on välttämättömät julkiset 
peruspalvelut, jotta naiset voivat osallistua asianmukaisesti ja pysyvästi työmarkkinoille 
näillä alueilla; korostaa tässä yhteydessä, että on olennaisen tärkeää tunnustaa 
maatalousalalla toimivien naisten työ ja etenkin varmistaa, että maatalousalalla 
toimivien henkilöiden naispuolisilla puolisoilla on asianmukainen ammattiasema, jonka 
perusteella heillä on oikeus sosiaaliturvaan, koulutukseen, äitiyslomaan ja eläkkeeseen;
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15. huomauttaa, että EU-varojen, kuten Euroopan sosiaalirahastosta ja EaSI-ohjelman 
välineistä maksettavien varojen, parempi kohdentaminen tukisi työntekijöiden 
liikkuvuutta ja osallisuutta sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevan koulutuksen ja 
tietoisuuden lisäämistä ja mahdollistaisi saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen 
paremmin sekä auttaisi parantamaan työvoiman liikkuvuusvirtoja ja työmarkkinoiden 
epätasapainoa koskevien tietojen keruuta ja käyttöä; kehottaa tukemaan maatalous- ja 
elintarvikealan riskeille altistuvien työntekijöiden suojelua;

16. korostaa, että eurooppalaiset maatalousalan kausityöntekijät eivät useinkaan voi 
ennakoida hyvissä ajoin etukäteen matkojaan tai toisessa jäsenvaltiossa viettämiään 
päiviä; korostaa, että sen vuoksi tarvitaan tapauskohtaisia sääntöjä ja nopeita 
tarkastuksia, jotta nämä voisivat liikkua vapaasti unionin alueella;

17. panee merkille edistysaskeleet, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet tilapäisten 
maataloustyöntekijöiden suojelussa; kehottaa käynnistämään kampanjan tarkkojen 
tietojen saamiseksi maataloustyöntekijöiden tilanteesta; korostaa, että jäsenvaltioiden on 
kunnioitettava maataloustyöntekijöiden oikeuksia;

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että Pellolta pöytään -strategiasta ja yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) meneillään olevasta tarkistuksesta on hyötyä Euroopan 
maataloustyöntekijöille, myös kausityöntekijöille, siirtotyöläisille ja muille liikkuville 
työntekijöille, sisällyttämällä uuteen YMP:hen sosiaalisen ulottuvuuden ja asettamalla 
tuen saamisen ehdoksi sosiaali- ja työlainsäädännön vaatimusten ja normien 
noudattamisen, jotta turvataan kaikkien työntekijöiden oikeudet, palkat, terveys ja 
sosiaaliturva, ja sisällyttämällä siihen ympäristösäännöksiä, jotta edistetään 
yhdenvertaista kohtelua ja ympäristönsuojelua;

19. ottaa huomioon, että Euroopan maataloustyöntekijöistä valtaosa on avustavia 
perheenjäseniä ja että sukupolvenvaihdosten liiallinen vähäisyys ja nykyinen 
väestönkehitys ovat suurimpia maatalousalan haasteita kaikkialla EU:ssa ja johtavat 
siihen, että maanviljelijöitä on alalla vuosi vuodelta vähemmän, ja toteaa, että sen 
vuoksi olisi keskityttävä erityisesti tukemaan ja auttamaan alalle vastikään tulleita ja 
nuoria maanviljelijöitä; toteaa, että tilannetta on pahentanut se, että useat maatilat eivät 
ole kannattavia, minkä vuoksi tämä toiminta ei houkuttele nuoria; katsoo sen vuoksi, 
että perheviljelijöiden seuraavaa sukupolvea sekä uusia nuoria viljelijöitä on tuettava, 
sillä tämä tuki on sisällytetty yhteiseen maatalouspolitiikkaan;

20. toteaa, että nuorille viljelijöille suunnatuilla YMP:n toimenpiteillä autetaan 
ylläpitämään maatalouden työllisyyttä erityisesti tukemalla sukupolvenvaihdosta ja 
luomalla paikallisia työpaikkoja sekä maanviljelyn alalla että siihen liittyvän 
tuotantoketjun alku- ja loppupään aloilla; korostaa, että tämän ammatin on oltava 
edelleen tulevaisuuteen suuntautunut, houkuttava vaihtoehto, joka on tunnustettu ja 
hyvin palkattu; kehottaa näin ollen komissiota tehostamaan toimiaan sen 
varmistamiseksi, että maatalousalan työpaikat houkuttavat nuoria;

21. pitää kuitenkin valitettavana, että tämän myönteisen suuntauksen vaikutusta rajoittavat 
huomattavasti muut maatalousalan työllisyyteen vaikuttavat taloudelliset tekijät, kuten 
lainojen ja maan saatavuus sekä puutteellinen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja 
verokannustinten puuttuminen;
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22. toteaa, että joillakin maatiloilla on esiintynyt yksittäisiä tapauksia, joissa 
työlainsäädäntöä on rikottu vakavasti, ja kehottaa puuttumaan niihin esimerkinomaisesti 
maataloustyöntekijöiden oikeuksien suojaamiseksi;

23. katsoo, että työvoima- ja osaamisvaje on yksi Etelä-Euroopan maatilojen suurimmista 
ongelmista; korostaa, että kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 
edellyttää osaamisen ja pätevyyden sovittamista yhteen työmahdollisuuksien kanssa 
maatalousalalla;

24. korostaa, että tehtävien monipuolistumisen vuoksi maatalousalalla on yhä enemmän 
kysyntää päteville työntekijöille;

25. toteaa, että maatalousalan ammatillisella ja korkea-asteen koulutuksella on keskeinen 
rooli koulutus- ja tutkimusalan muotoilussa EU:ssa;

26. korostaa, että on tärkeää mahdollistaa maatalousalan tulevien ammattilaisten pääsy 
Erasmus+-liikkuvuusohjelmaan, jotta nämä voivat hankkia uutta taitotietoa ja parantaa 
osaamistaan, ja samalla varmistaa tutkintojen tunnustaminen EU-tasolla;

27. katsoo, että maatalousalan, tutkimuksen ja yrittäjätoiminnan kolmitahoisen yhteistyön 
kohdennettu tukeminen voi johtaa merkittäviin tuloksiin;

28. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan maatalousalan koulutuksen kyseisen alan 
työmarkkinoiden tarpeisiin ja edistämään elinikäistä oppimista keinona puuttua 
työvoimapulaan;

29. korostaa, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitusketjut ja 
elintarviketurvallisuus on taattava erityisesti meneillään olevan covid-19-kriisin aikana; 
toteaa, että kausityöntekijät ovat olennaisen tärkeitä maatalousalan, erityisesti hedelmä-, 
vihannes- ja viinialan, moitteettoman ja asianmukaisen toiminnan kannalta; toteaa, että 
on ensisijaisen tärkeää turvata ja taata maataloustuote- ja elintarvikealan työntekijöiden 
oikeudet, terveys ja turvallisuus erityisesti meneillään olevan covid-19-kriisin aikana;

30. katsoo, että kausityöntekijöillä on merkittävä rooli maatalousalalla ja että sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää turvata heidän työoloja ja -ehtoja koskevat oikeutensa, varmistaa, 
että he saavat samantasoisen suojan kuin kotimaiset työntekijät, ja taata se, että 
työskentelyjäsenvaltiot tarjoavat heille sosiaaliturvaoikeudet työskentelyvaltion 
lainsäädännön periaatteen (lex loci laboris) mukaisesti;

31. katsoo, että oikeudenmukaisen palkkauksen täydellinen ja jo pitkään jatkunut 
puuttuminen, joka liittyy suoraan eurooppalaiseen ja kansainväliseen 
markkinalainsäädäntöön, on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikeuttavat 
sukupolvenvaihdosta ja maataloustoiminnan säilyttämistä houkuttavana;

32. toteaa, että työvoimapulan vuoksi EU:n viljelijät ja elintarviketuottajat ovat yhä 
riippuvaisempia vuokra- ja kausityövoimasta ja että suuri osa EU:n maatalousalan 
kausityöntekijöistä tulee pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopan taloudellisesti 
haavoittuvassa asemassa olevista yhteiskuntaryhmistä;

33. pitää valitettavana, että covid-19-pandemia on pahentanut kausityöntekijöiden 
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turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä työperäisiä riskejä ja johtanut tartuntojen 
leviämiseen edelleen ja tautiryppäiden ilmaantumiseen; kannustaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti vastikään hyväksyttyjä ohjeita, jotka 
koskevat EU:n kausityöntekijöitä covid-19-pandemian aikana, jotta voidaan taata 
paremmin näiden oikeudet, terveys ja turvallisuus;

34. huomauttaa, että tekninen innovointi, tekoäly ja digitaaliteknologia vauhdittavat 
maatilojen ja maatalouden työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia ja että monia 
maatiloja eri puolilla Eurooppaa on tuettava siirryttäessä käyttämään useampia teknisiä 
innovaatioita antamalla maatalousalan ammattilaisille – erityisesti digitaalisia taitoja 
koskevaa – koulutusta; toteaa, että maatalousalan ammattilaiset eivät ole riittävän hyvin 
valmistautuneita hyödyntämään teknisiä innovaatioita, mikä johtuu tilanhoitajien 
alhaisesta maatalousalan koulutuksesta, jonka taso vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä, ja siitä, että yksittäisillä jäsenvaltioilla ei ole digitalisaatiota ja 
uusien teknologioiden käyttöönottoa maatalousalalla koskevaa kattavaa politiikkaa; 
painottaa, että maatilojen neuvontapalveluilla on oltava merkittävä rooli teknologisten 
ja tieteellisten tietojen toimittamisessa maanviljelijöille ja innovaatioiden 
saavutettavuuden lisäämisessä;

35. toteaa, että nykyinen suuntautuminen teknologiapainotteiseen maatalousalaan voi 
nostaa työvoimakustannuksia, sillä maanviljelyssä tarvitaan korkeamman osaamistason 
työvoimaa;

36. korostaa, että kaikki alan työntekijät tarvitsevat enemmän koulutusta ja osaamisen 
kehittämistä, jotta voidaan vastata teknologisen innovoinnin ja uudenaikaistamisen 
haasteeseen, ja toteaa, että tätä lisäkoulutusta olisi suunniteltava työmarkkinoilla 
tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa;

37. korostaa, että on tarpeen tarjota kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvää tukea 
ja neuvontaa; katsoo, että painopisteeksi on asetettava digitaalisten perustaitojen 
tarjoaminen kaikille maataloustoiminnassa mukana oleville henkilöille, mukaan lukien 
tiedottaminen heidän digitalisaatioon liittyvistä oikeuksistaan ja velvoitteistaan;

38. kehottaa sen vuoksi edistämään sekä maatalousalan työntekijöiden että työnantajien 
digitaalisten taitojen opetusta ja kehittämistä sekä antamaan heille tukea ja neuvoja;

39. toteaa, että vuoden 2020 haasteiden aiheuttama dynaaminen digitaalinen muutos voisi 
auttaa merkittävästi ehkäisemään maaseudun väestökatoa, jos tätä muutosta tuetaan 
koordinoiduilla yksityisen ja julkisen sektorin investoinneilla;

40. katsoo, että viljely- ja karjatilojen on oltava kannattavia eivätkä ne saa myydä tuotteita 
alle tuotantokustannusten, jotta voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja;

41. katsoo, että tietyt osa-aikaisille työntekijöille tarkoitetut alueelliset tukijärjestelmät 
edistävät harmaata taloutta ja epävirallista työtä;

42. muistuttaa, että maatalousalan työllisyyden ja maatilojen riittävän kannattavuuden 
ylläpitäminen on keskeisen tärkeää maaseudun elinkeinoelämän elinvoimaisuuden 
säilyttämisen ja maankäytön suunnittelun kannalta ja että sillä on siten huomattava 
merkitys, kun otetaan huomioon, että monet muiden alojen työpaikat ovat riippuvaisia 
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siitä, mikä osoittaa, että YMP:n uudistamisen lisäksi tarvitaan kiireellisesti muitakin 
toimenpiteitä;

43. korostaa maatilamatkailun potentiaalia luoda työpaikkoja, minkä vuoksi sitä olisi 
edistettävä;

44. muistuttaa, että maatalousalan työllisyyden ylläpitäminen on keskeisessä asemassa 
maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisimpien alueiden elinvoimaisuuden ja 
elinkeinoelämän säilyttämisessä ja että sillä on siten huomattava merkitys;

45. korostaa, että on välttämätöntä helpottaa kausityöntekijöiden liikkumista erityisesti raja-
alueilla, koska eurooppalaisten maatilojen mahdollisuudet selviytyä riippuvat näistä 
työntekijöistä, kuten covid-19-pandemiaan liittyvä kriisi on osoittanut;

46. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää torjua EU:n sisäistä epäreilua kilpailua, joka haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa; korostaa tässä yhteydessä Euroopan 
työviranomaisen tärkeää roolia petosten ja muiden sääntöjenvastaisuuksien torjunnassa;

47. katsoo, että EU ei saisi antaa lainsäädäntöä EU:n minimipalkoista, koska asia kuuluu 
kansalliseen toimivaltaan;

48. korostaa, että EU:n on kauppapolitiikallaan taattava, etteivät EU:n ulkopuoliset maat 
harjoita epäreilua kilpailua, varmistamalla, että unioniin tuotavia tuotteita 
valmistettaessa on noudatettu työoloja ja -ehtoja ja työelämän normeja koskevia EU:n 
vaatimuksia;

49. katsoo, että EU:n tukea olisi myönnettävä vain edunsaajille, jotka noudattavat 
sosiaalinormeja ja jotka eivät edistä sen paremmin tilapäisten kuin vakituistenkaan 
työntekijöiden laitonta, sääntelemätöntä ja/tai pimeää työtä;

50. pitää valitettavina covid-19-tartuntoja tiloilla, joilla on paljon lähetettyjä työntekijöitä.
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