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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan unioni 
pyrkii edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua; ottaa 
huomioon, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin 
perusperiaatteista; ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 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”; ottaa huomioon, että yhdenvertaisen kohtelun periaate on kirjattu SEUT-
sopimuksen 45 artiklan 2 kohtaan, jossa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva 
jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja 
muissa työehdoissa;

B. ottaa huomioon, että 2,3 miljoonaa työntekijää on lähetetty palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä työhön toiseen jäsenvaltioon; katsoo, että palvelujen tarjoamisen vapaus on 
ratkaisevan tärkeä sisämarkkinoiden kannalta ja että sen olisi palveltava kaikkien 
hyvinvointia; katsoo, että palvelujen ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla olisi sallittava varmistaen samalla työntekijöiden oikeudet ja suomatta 
yrityksille oikeutta kiertää sosiaali- ja työlainsäädäntöä ja -käytäntöjä; katsoo, että 
ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat on otettava asianmukaisesti huomioon, 
jotta valmistellaan sellaisia kestäviä palvelumarkkinoita, joilla ei esiinny ympäristöön 
liittyvää ja sosiaalista polkumyyntiä;

C. toteaa, että yhtenäisempiä ja paremmin yhteenliitettyjä palvelumarkkinoita tarvitaan 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi; katsoo, että taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset näkökohdat on asetettava tasavertaiseen asemaan sellaisten kestävien 
palvelumarkkinoiden valmistelemiseksi, joilla ei esiinny ympäristöön liittyvää eikä 
sosiaalista polkumyyntiä, oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että palvelujen vapaa liikkuvuus antaa yrityksille mahdollisuuden 
palkata työntekijöitä suuremmasta lahjakkuusreservistä ja kaikista ryhmistä, erityisesti 
nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien joukosta; katsoo, että sisämarkkinat 
voivat olla kestävät ja lisätä vaurautta vain, jos ne perustuvat oikeudenmukaisiin ja 
yhteisiin sääntöihin; katsoo, että oikeudenmukaisten palkkojen, sukupuolten tasa-arvon 
sekä ihmisarvoisten työolojen ja -ehtojen suojelu ja edistäminen ovat keskeisessä 
asemassa luotaessa toimivia, oikeudenmukaisia ja kestäviä laadukkaiden palvelujen 
sisämarkkinoita; katsoo, että henkilöiden, työntekijöiden, tavaroiden ja palvelujen 
vapaata ja oikeudenmukaista liikkuvuutta koskeva unionin lainsäädäntö on pantava 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti täytäntöön ja sitä on valvottava tältä osin; ottaa 
huomioon, että Euroopan työviranomaisen (ELA) päätehtävänä on valvoa unionin 
lainsäädännön noudattamista työntekijöiden liikkuvuuden alalla;
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E. ottaa huomioon, että 27 prosenttia teollisuustuotteiden lisäarvosta EU:ssa syntyy 
palveluista ja 14 miljoonaa palvelualan työpaikkaa tukee valmistusteollisuutta1;

F. katsoo, että palvelujen vapaa liikkuvuus ei saisi johtaa työolojen heikkenemiseen, 
työntekijöiden terveys ja turvallisuus mukaan lukien; ottaa huomioon, että nykyinen 
kriisi on paljastanut puutteita liikkuvien työntekijöiden ja rajatyöntekijöiden suojelussa; 
ottaa huomioon, että vapaan liikkuvuuden palauttamista koskevissa komission 
suuntaviivoissa on keskitytty ennemminkin turvallisten palvelujen tarjoamiseen 
kansalaisille ja EU:ssa vakinaisesti asuville kuin työntekijöiden turvallisten olojen 
varmistamiseen; ottaa huomioon, että covid-19-pandemian laajamittainen puhkeaminen 
osoittaa, että huonot työolot saattavat vaikuttaa liikkuviin työntekijöihin;

G. ottaa huomioon, että suurin osa Euroopan unionin työntekijöistä on pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) palveluksessa; ottaa huomioon, että palvelujen 
tarjoamista koskevaa unionin lainsäädäntöä rikotaan yhä; ottaa huomioon, että pk-
yritykset ovat alttiimpia tällaisille rikkomuksille; katsoo, että pk-yrityksiä ja startup-
yrityksiä koskevilla aloitteilla olisi autettava yrityksiä noudattamaan voimassa olevia 
sääntöjä; katsoo, että epäreilu kilpailu on yksi keskeinen pk-yritysten vaikeuksien syy;

H. ottaa huomioon, että palvelujen vapaan liikkuvuuden sosiaaliset vaikutukset voivat 
vaikuttaa alkuperäalueisiin ja alueisiin, jotka vastaanottavat liikkuvia työntekijöitä, 
myönteisellä ja/tai kielteisellä tavalla; ottaa huomioon, että EU:n väestöhaasteet 
vaikuttavat vakavasti teollisuuden uudistamisen onnistumiseen; katsoo, että EU 
tarvitsee tämän vuoksi vankkaa koheesiopolitiikkaa sekä oikeudenmukaista ja 
maantieteellisesti tasapainoista teollisuuspolitiikkaa, jolla edistetään työpaikkojen 
luomista ja ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista lähentymistä; katsoo, että tehokas sääntely 
ja työehtosopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan varmistaa ihmisarvoiset 
työpaikat ja työolot, laadukkaat palvelut ja reilu kilpailu;

I. ottaa huomioon, että EU:n esteettömyysdirektiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia 
ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen palvelujen 
esteettömyysvaatimuksia, erityisesti poistamalla ja ehkäisemällä tiettyjen esteettömien 
tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden 
erilaisista esteettömyysvaatimuksista, ja että esteettömien palvelujen kysyntä on suurta 
ja vammaisten henkilöiden määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi;

J. katsoo, että palvelujen vapaan liikkuvuuden olisi oltava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden mukaista eikä se saisi vaikuttaa sen täytäntöönpanoon; 
toteaa, että on olennaisen tärkeää säilyttää viranomaisten ja jäsenvaltioiden oikeus 
sääntelyyn palvelualalla, jos se on yleisen edun mukaista; ottaa huomioon, että 
palveludirektiivi sulkee kokonaan tai osittain pois sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 
sekä muut julkiset palvelut tunnustamalla erityiset sääntelykehykset, joita tarvitaan 
näiden palvelujen yleisen edun mukaiseen toimintaan SEUT-sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan 26 ja sopimuksen 14 artiklan mukaisesti;

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All, Copenhagen Economics, 
Kööpenhamina, 2018.
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K. ottaa huomioon, ettei ole olemassa EU:n laajuista järjestelmällistä 
tiedonkeruujärjestelmää, jolla pyrittäisiin tarjoamaan riittävästi tietoa liikkuvista 
työntekijöistä tai jonka avulla nämä voisivat selvittää sosiaaliturvatilanteensa ja hakea 
erilaisia kertyneitä etuuksia; katsoo, että tiedonsaanti sovellettavista säännöistä sekä 
sääntöjen tehokas noudattaminen, valvonta 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. muistuttaa, että palvelujen vapaa liikkuvuus edistää talouskasvua EU:ssa ja luo 
työllistymismahdollisuuksia; panee merkille, 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 pilarin täytäntöönpano vähimmäisnormina voisi osaltaan 
parantaa eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksia ja suojelua;

2. korostaa, että palvelujen vapaata liikkuvuutta koskeva EU:n lainsäädäntö ei saa millään 
tavoin vaikuttaa jäsenvaltioissa ja unionin tasolla tunnustettujen perusoikeuksien 
harjoittamiseen, 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. kehottaa tehostamaan koordinointia EU:n tasolla ja sitoutumaan tiukemmin keskeisten 
sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen siten, että samalla säilytetään kansallisten 
järjestelmien moninaisuus ja kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa ja noudatetaan 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita; muistuttaa jäsenvaltioiden perusoikeudesta 
mennä EU:n direktiiveissä vahvistettuja vähimmäistasoja pidemmälle luomatta 
kohtuuttomia ja suhteettomia esteitä; korostaa, että jäsenvaltioiden on tehtävä hyvää 
yhteistyötä liikkuvia työntekijöitä koskevien tietojen keräämisessä, jotta voidaan kuroa 
umpeen kansallisista käytännöistä johtuvia tietoaukkoja, parantaa käytettävissä olevien 
tietojen saatavuutta ja luoda ennakoitavat ja esteettömät sisäiset työmarkkinat;

4. kehottaa jäsenvaltioita julkaisemaan kaikki tiedot työntekijöiden lähettämisen ehdoista 
ja erityisesti paikallisista ja alueellisista työehtosopimuksista sekä yleisesti 
sovellettavista työehtosopimuksista standardoiduilla verkkosivustoilla EU:n 
lainsäädännön mukaisesti; korostaa, että tiedonsaanti on olennaisen tärkeää, koska se 
tarjoaa työnantajille oikeudellista selkeyttä ja mahdollistaa työntekijöiden oikeuksien 
paremman suojelun; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tarkistetun lähetettyjä 
työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöön ja seuraamaan sen täytäntöönpanoa 
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asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti lähetettyjen työntekijöiden suojelemiseksi heidän 
lähettämisensä aikana palvelujen tarjoamisen vapauden osalta vahvistamalla työoloja ja 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevia pakollisia säännöksiä; 
kehottaa komissiota turvaamaan työntekijöiden oikeuksien suojelun palvelujen vapaan 
liikkuvuuden yhteydessä; kehottaa komissiota seuraamaan jatkossakin, miten 
jäsenvaltiot saattavat unionin lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panevat 
sitä täytäntöön, ja kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja 
sidosryhmien kanssa avoimia ja osallistavia arviointeja, joiden olisi perustuttava 
laadullisiin ja määrällisiin kriteereihin;

5. korostaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoinen tavoite ja 
oikeudenmukaisten siirtymien tarve on otettava huomioon myös palvelujen 
sisämarkkinoita koskevassa lähestymistavassa ja että on edistettävä sosiaalisten ja 
ympäristönormien korkeaa tasoa tuottavuuden kasvun edellytyksenä; korostaa roolia, 
joka julkisilla hankinnoilla olisi oltava näiden tavoitteiden saavuttamisessa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta ja hyödyntämään paremmin nykyisiä suunnitelmia2 
vihreiden palvelujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa3 kiertotalouden 
saavuttamiseksi; korostaa sellaisten palvelujen merkitystä, jotka helpottavat mitattavissa 
olevaa ympäristöjalanjäljen pienentämistä (vihreät palvelut)4; kehottaa komissiota 
käynnistämään vihreiden palvelujen yhteistä määritelmää koskevan työn;

6. 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 palvelujen sisämarkkinoita koskevassa 
lähestymistavassa ja että on edistettävä korkeita sosiaalisia ja ympäristönormeja 
tuottavuuden kasvun edellytyksenä; korostaa julkisten hankintojen merkitystä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia laatimaan 
työmarkkinaosapuolia ja Euroopan työviranomaista kuullen erityisiä alakohtaisia 
strategioita, joilla varmistetaan työntekijöiden vapaaehtoinen liikkuvuus ja edistetään ja 
helpotetaan sitä panemalla täytäntöön asianmukaista toimintapolitiikkaa sekä 
tarjoamalla laadukkaita työmahdollisuuksia ja työntekijöiden pätevyyttä vastaavia 
kunnollisia palkkoja; kehottaa siksi jäsenvaltioita valvomaan sääntöjen noudattamista, 
jotta voidaan varmistaa liikkuvien työntekijöiden oikeudenmukaiset ja tasavertaiset 
työolot, edistää ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista lähentymistä ja tehostaa kansallisten 
ja paikallisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä; korostaa, että tarvitaan 
hyvin toimivat palvelumarkkinat nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja ihmisten 
työllistämiseksi;

2 Esim.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö, ”The European Services Sector and the Green Transition” , Euroopan 
unioni, (2020), ks. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö, ”The European Services Sector and the Green Transition” , Euroopan 
unioni, (2020), ks. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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8. kehottaa viranomaisia välttämään työntekijöiden ja yritysten liikkuvuuden 
perusteettomia ja suhteettomia esteitä, jotka veisivät kansalaisilta työpaikkoja sekä 
hyvinvointi- ja sosiaalietuuksia ja yrittäjiltä mahdollisuuksia elvyttää Euroopan 
palvelualaa ja edistää ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; panee kuitenkin merkille, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
perustella rajatylittäviä palveluja koskevien säännösten rajoittamista yleiseen etuun 
liittyvillä syillä Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaisesti; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan harmaan talouden ja pimeän työn torjumiseksi, 
koska nämä ilmiöt vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden suojeluun ja vääristävät 
kilpailua; kehottaa samalla tukemaan työnantajia tarjoamalla niille ennakoitavat ja 
syrjimättömät toimintaedellytykset, jotta ne voivat edelleen luoda kasvua ja 
työpaikkoja; katsoo, että kansalliset säännökset, käytännöt ja määräykset, jotka 
koskevat tiettyihin ammatteihin pääsyä ja tiettyjen ammattien ja palvelujen aloittamista 
ja harjoittamista yleisen edun sekä työntekijöiden ja/tai kuluttajien suojelemiseksi, eivät 
estä sisämarkkinoiden syventämistä;

9. korostaa, että covid-19-pandemian mittavat taloudelliset vaikutukset ovat heikentäneet 
palvelujen ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta; pitää myönteisenä sitä, että komissio 
antoi 16. heinäkuuta 2020 nopeasti kausityöntekijöitä koskevat suuntaviivat, jotka 
koskevat rajatyöntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden ja kausityöntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta EU:ssa koronaviruspandemian yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita tämän 
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ottamaan nopeasti käyttöön erityisiä menettelyjä, 
joilla turvataan rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden rajanylitys ja samalla 
varmistetaan turvalliset työolot; katsoo, että covid-19-pandemian päätyttyä kaikissa 
asiaankuuluvissa EU:n toimintapolitiikoissa ja erityisesti niissä, jotka tähtäävät 
sisämarkkinoiden vahvistamiseen, on otettava huomioon laadukkaiden työpaikkojen ja 
palvelujen tarjoamista koskevien mahdollisuuksien palauttaminen kaikkialla unionissa, 
jotta voidaan tukea kaikkien EU:n alueiden yhdenvertaista ja kestävää kehitystä; katsoo, 
että vakaiden ja pitkälle aikavälille ulottuvien toimintapolitiikkojen laatiminen edistää 
laadukkaiden työpaikkojen luomista;

10. toteaa, että eurooppalaisten yhteiskuntien ikääntyessä ammattitaitoisen työvoiman 
puutteesta on tulossa yhä suurempi ongelma ja että yksi teollisuuden nykyisen ja 
tulevan selviytymisen kannalta määräävä tekijä on näin ollen sellaisen kysyntään 
perustuvan koulutusjärjestelmän kehittäminen, jossa korkea-asteen 
koulutusjärjestelmillä on oltava keskeinen rooli ja joka edistää sukupolvenvaihdoksen 
periaatetta ja kannustaa digitalisaatioon;

11. kehottaa komissiota tutkimaan suojelussa ilmeneviä puutteita ja tarvetta tarkistaa 
vuokratyöstä annettua direktiiviä 2008/104/EY, jotta vuokratyöntekijöille voidaan taata 
ihmisarvoiset työolot ja -ehdot; muistuttaa, että on tärkeää ottaa työmarkkinaosapuolet 
mukaan palvelujen tarjoamista ja ammatteja koskevien säännösten suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon; korostaa tässä yhteydessä, että työntekijöiden suojelu ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen on asetettava sen ytimeen, jotta voidaan 
varmistaa demokraattinen toiminta, talouskasvu sekä korkeat sosiaaliset ja 
ympäristönormit; kehottaa komissiota edistämään ja jäsenvaltioita takaamaan 
ammattiyhdistyksille pääsyn työpaikoille kansallisten käytäntöjen mukaisesti; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja 
itsenäisyyden vahvistamiseksi ja edistämiseksi sekä kannustamaan työntekijöitä 
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järjestäytymään, sillä järjestäytyminen on keskeinen tekijä korkeiden työllisyyttä 
koskevien standardien saavuttamisessa;

12. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan tällä alalla ja saattamaan työviranomaisen 
toimintakykyiseksi ilman aiheetonta viivytystä, jotta voidaan parantaa työvoiman 
liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia koskevan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja täytäntöönpanoa;

13. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan kaikilta osin julkisten palvelujen digitalisointiin ja 
panemaan täytäntöön kaikki sosiaaliturvan sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän osat, 
jotta voidaan tehostaa jäsenvaltioiden ja sosiaaliturvalaitosten välistä yhteistyötä ja 
helpottaa eurooppalaisten työntekijöiden vapaata ja oikeudenmukaista liikkuvuutta; 
kehottaa jäsenvaltioita parantamaan sosiaaliturvajärjestelmiin liittyvää yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään digitaalisten välineiden käyttöä ja 
kehottaa jäsenvaltioita antamaan työsuojeluviranomaisten käyttöön riittävät resurssit 
kaikkiin hyväksikäytön muotoihin puuttumiseksi; kehottaa komissiota esittämään 
aloitteen eurooppalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta, jolla taattaisiin oikeusvarmuus 
työntekijöille ja yrityksille ja jonka avulla samalla valvottaisiin tehokkaasti 
alihankintakäytäntöjä ja torjuttaisiin sosiaaliturvaan liittyviä petoksia, kuten 
näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista, työntekijöiden lähettämistä ja 
postilaatikkoyrityksiä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita varmistamaan, että toteutettavat 
tarkastukset ovat oikeasuhteisia, perusteltuja ja syrjimättömiä; kehottaa komissiota 
saattamaan Euroopan työviranomaisen mahdollisimman pian täysin toimintakykyiseksi, 
jotta varmistetaan parempi koordinointi kansallisten työsuojeluviranomaisten välillä ja 
torjutaan rajat ylittävää sosiaalista polkumyyntiä;

15. korostaa, että on luotava uusia tapoja houkutella lahjakkuuksia ja taitoja, joista on kova 
pula; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia tekemään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten kanssa työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutuksen 
tukemiseksi, jotta he voivat hyödyntää täysimääräisesti laadukkaita työmahdollisuuksia 
erityisesti hankkimalla digitaalisia taitoja; kehottaa parantamaan taitojen ja tutkintojen 
yhteensopivuuden vastavuoroista tunnustamista olemassa olevien 
tunnustamismekanismien, kuten Euroopan ammatillisen liikkuvuuden EURES-
portaalin, Europass-verkkoalustan ja ESCO-luokitusjärjestelmän, tuella;

16. korostaa, että komission ehdotus palvelujen ilmoitusmenettelyn tarkistamisesta 
rajoittaisi tarpeettomasti jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten toimintavalmiuksia ja 
heikentäisi niiden lainsäädäntövaltaa palvelujen alalla; pyytää komissiota tämän vuoksi 
peruuttamaan ehdotuksen;

17. muistuttaa kehottaneensa 21. lokakuuta 2019 komissiota peruuttamaan ehdotuksensa 
sähköisestä eurooppalaisesta palvelukortista; toistaa näin ollen komissiolle esittämänsä 
kehotuksen ehdotuksen peruuttamisesta;

18. korostaa, että vammaiset työntekijät kohtaavat edelleen useita esteitä, joiden vuoksi 
palvelujen vapaata liikkuvuutta on vaikea tai mahdoton hyödyntää täysimääräisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan viipymättä täytäntöön eurooppalaisen 
esteettömyyssäädöksen, jotta voidaan poistaa tehokkaasti vammaisten työntekijöiden 
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tiellä olevat esteet ja varmistaa esteettömien palvelujen saatavuus sekä palvelujen 
tarjoamisen edellytysten soveltuvuus; korostaa, että on erittäin tärkeää saavuttaa täysin 
esteettömät sisämarkkinat, joilla varmistetaan vammaisten työntekijöiden 
yhdenvertainen kohtelu sekä taloudellinen ja sosiaalinen integroituminen;

19. kehottaa saattamaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun 
direktiivin (EU) 2019/882 pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä;

20. kehottaa komissiota sisällyttämään työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat näkökohdat 
keskeisinä tekijöinä sosiaalisella ja kestävällä tavalla tapahtuvaan sisämarkkinoiden 
vahvistamiseen ja oikeudenmukaisen kilpailun luomiseen sisämarkkinoilla; katsoo, että 
komission olisi hyväksyttävä uusi ja kunnianhimoinen työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskeva EU:n strategiakehys, johon sisältyy visio työperäisten kuolemantapausten 
poistamisesta kokonaan; kehottaa komissiota jatkamaan sitovien työperäisen 
altistumisen raja-arvojen asettamista syöpää aiheuttaville aineille työssä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan EU:n sääntelyä ja kansallisten 
viranomaisten välistä koordinointia, jotta voidaan helpottaa verovilpin havaitsemista; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan sitovaa toimintasuunnitelmaa 
verovilpin torjumiseksi.
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