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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 

(2016/2095(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan, sen lisäpöytäkirjan ja sen 

1. heinäkuuta 1999 voimaan tulleen uudistetun laitoksen, 

– ottaa huomioon työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön 

peruskirjan, joka tuli voimaan 9. joulukuuta 1989, 

 ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset ja suositukset, 

– ottaa huomioon voimassa olevan unionin lainsäädännön, politiikan koordinoinnin 

mekanismit ja rahoitusvälineet työllisyyden, sosiaalipolitiikan, talous- ja rahapolitiikan, 

sisämarkkinoiden, tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden, 

Euroopan sosiaalirahaston sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden aloilla, 

– ottaa huomioon 25.–26. maaliskuuta 2010 ja 17. kesäkuuta 2010 annetut Eurooppa-

neuvoston päätelmät sekä 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon 

”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” 

(COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon Jean-Claude Junckerin 15. heinäkuuta 2014 esittämät komission 

poliittiset suuntaviivat ”Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma”, 

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 annetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 

komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan 

parlamentin puhemiehen kertomuksen Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä, 

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen” 

(COM(2016)0127) ja sen liitteet, 

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Yhteistyötaloutta 

koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” (COM(2016)0356), 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman komission työohjelmaa 

vuodeksi 2017 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista1, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FI&type_doc=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=2020
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– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman miesten ja naisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 

työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta1, 

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman epätasa-arvoisuuden ja 

erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä2, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman työterveyttä ja 

työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–20203, 

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta 

kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin4, 

– ottaa huomioon [15. syyskuuta 2016] antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 

polkumyynnistä Euroopan unionissa (2015/2255(INI))5, 

– ottaa huomioon [13. syyskuuta 2016] antamansa päätöslauselman työ- ja yksityiselämän 

tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luomisesta (2016/2017(INI))6, 

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman sosiaalisia 

investointeja koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin7 sekä komission 

20. helmikuuta 2013 julkaiseman sosiaalisia investointeja koskevan paketin, 

– ottaa huomioon ILO:n vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen, joka koskee sosiaalisen 

pilarin kehittämistä Euroopan lähentymistä varten (”Building a social pillar for 

European convergence”), 

– ottaa huomioon työmarkkinaosapuolilta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta ja 

muilta sidosryhmiltä saadut lukuisat palautteet sekä keskustelut, joita käytiin niistä osan 

kanssa 1. syyskuuta 2016, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-

0000/2016), 

A. toteaa, että Euroopan unionissa on siirryttävä kohti vahvaa eurooppalaista sosiaalista 

mallia, joka perustuu solidaarisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, vaurauden 

oikeudenmukaiseen jakautumiseen, sukupuolten tasa-arvoon, laadukkaaseen julkisen 

koulutuksen järjestelmään, laadukkaisiin työpaikkoihin ja kestävään kasvuun; toteaa, 

että tämän mallin avulla on varmistettava hyvä sosiaalinen suojelu kaikille, lisättävä 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0351. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0401. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0411. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0318. 
5 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
6 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0419. 
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haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien vaikutusmahdollisuuksia, parannettava 

osallistumista kansalaistoimintaan ja poliittiseen toimintaan, kohennettava kaikkien 

kansalaisten elintasoa ja edistettävä unionin perussopimuksiin, perusoikeuskirjaan ja 

Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista ja oikeuksien 

toteutumista; 

B. ottaa huomioon, että komission odotetaan antavan keväällä 2017 ehdotuksen, joka 

koskee sitovaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria; 

1. korostaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ei saa jäädä periaatteelliseksi tai 

hyviä aikeita koskevaksi julistukseksi vaan siinä on käsiteltävä konkreettisia seikkoja 

(lainsäädäntö, poliittisen päätöksenteon mekanismit ja rahoitusvälineet), jotka 

vaikuttavat myönteisesti kansalaisten arkeen lyhyellä aikavälillä ja joiden avulla 

voidaan tukea Euroopan rakentamista 2000-luvulla vaalimalla tehokkaasti sosiaalisia 

oikeuksia ja perussopimuksiin kirjattuja tavoitteita, vahvistamalla yhteenkuuluvuutta ja 

ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä ja auttamalla talous- ja rahaliiton viimeistelyssä; 

2. tähdentää, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin olisi tarjottava unionin 

kansalaisille paremmat eväät elämänhallintaan ja autettava markkinoita tuottamaan 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä; 

Nykyisten sosiaalisten normien päivittäminen 

3. kehottaa saattamaan voimaan kaikkia työllisyyden muotoja koskevia oikeudenmukaisia 

työoloja ja -ehtoja käsittelevän direktiivin, jolla varmistetaan, että jokaisella työntekijällä 

on täytäntöönpanokelpoisten oikeuksien peruskokonaisuus, johon kuuluvat 

yhdenvertainen kohtelu, sosiaalinen suojelu, irtisanomiseen liittyvä suoja, työsuojelu, työ- 

ja lepoaikaa koskevat määräykset, yhdistymisvapaus ja oikeus edustukseen, 

työehtosopimusneuvotteluihin ja työtaistelutoimiin, koulutukseen pääsy sekä riittävää 

tiedottamista ja kuulemista koskevat oikeudet; korostaa, että tätä direktiiviä olisi 

sovellettava palkansaajiin sekä kaikkiin työntekijöihin, jotka ovat epätyypillisessä 

työsuhteessa, kuten määrä- tai osa-aikaisessa työssä tai keikkatyössä, tai jotka ovat 

itsenäisiä ammatinharjoittajia, joukkotyössä, työharjoittelussa tai harjoittelujaksolla; 

edellyttää, että unionin säännöstöä päivitetään vastaavasti, jotta sitä voidaan soveltaa 

kaikkiin työntekijöihin; 

Laadukkaat ja oikeudenmukaiset työolot ja työehdot 

4. edellyttää päättäväisiä toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan oikeusvarmuutta sen suhteen, 

mitä ”työllisyys” merkitsee, myös silloin, kun kyseessä on digitaalisilla foorumeilla 

välitettävä työ; korostaa, että normina olisi sovellettava toistaiseksi voimassa olevia 

työsopimuksia, kun otetaan huomioon niiden merkittävyys sosioekonomisen 

turvallisuuden kannalta; edellyttää, että oikeudenmukaisia työoloja ja -ehtoja koskevassa 

direktiivissä on tarvittavia vähimmäisnormeja, joiden noudattaminen on varmistettava 

epävarmemmissa työsuhteissa ja joihin kuuluvat erityisesti seuraavat: 

a. työharjoittelua, harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta koskevat kunnolliset 

työolot ja -ehdot, joissa kielletään palkaton työ tai työ, josta maksetaan niin vähän 

palkkaa, että työntekijät eivät kykene hankkimaan elantoaan; 
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b. myös digitaalisilla foorumeilla välitettävään työhön soveltuva työllisyyden 

määritelmä, joka ei ole yhtä pitkälti riippuvainen siitä, että kaikki asiaankuuluvat 

kriteerit täyttyvät; 

c. keikkatyötä koskevat rajoitukset: nollatuntisopimukset olisi kiellettävä ja kaikille 

työntekijöille olisi taattava tietyt perustyötunnit; 

5. korostaa, että koko unionissa on pyrittävä palkkojen ylöspäin lähentämiseen; kehottaa 

komissiota tukemaan aktiivisesti kattavampia työehtosopimusneuvotteluja; katsoo, että on 

määritettävä tasoltaan kunnolliset minimipalkat, jotta voidaan varmistaa kunnollisen 

elannon turvaavat palkat; suosittelee, että lainsäädännössä tai 

työehtosopimusneuvotteluissa vahvistetaan kansallinen vähimmäispalkkataso pyrkien 

siihen, että taso on vähintään 60 prosenttia kulloisestakin kansallisesta keskipalkasta; 

6. muistuttaa, että terveellisiä ja turvallisia työoloja koskevaan oikeuteen sisältyy myös 

työaikaa koskevia rajoituksia sekä määräyksiä vähimmäislepoajasta ja vuosilomasta; 

odottaa komissiolta lainsäädäntöehdotuksia ja muita konkreettisia toimenpiteitä koskevia 

ehdotuksia, joilla vaalitaan tätä kaikille työntekijöille kuuluvaa oikeutta, kun otetaan 

huomioon kaikki nykyinen tietämys terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista riskeistä; 

7. korostaa kollektiivisten oikeuksien merkittävyyttä; odottaa komission lisäävän 

konkreetista tukea työmarkkinavuoropuhelun tehostamiselle jäsenvaltioissa ja aloilla, 

joilla se on heikkoa kriisin pitkittymisen tai epätyypillisten työsuhteiden yleisyyden 

vuoksi; 

Riittävä ja kestävä sosiaalinen suojelu 

8. kannattaa sosiaalista suojelua koskevien etuuksien ja sosiaalipalvelujen integroidumpaa 

tarjoamista keinona tehdä hyvinvointivaltiosta paremmin hahmotettava ja paremmin 

hyödynnettävissä oleva heikentämättä kuitenkaan sosiaalista suojelua; korostaa, että 

kansalaisille on tiedotettava sosiaalisista oikeuksista ja sähköisen hallinnon tarjoamista 

mahdollisuuksista, joihin saattaa kuulua myös eurooppalainen sosiaaliturvakortti ja joilla 

voitaisiin parantaa kansalaisten tietämystä ja auttaa liikkuvia työntekijöitä ottamaan selvää 

maksuistaan ja oikeuksistaan; 

9. on samaa mieltä siitä, että ajoissa tarjottavan, laadukkaan ja kohtuuhintaisen 

ennaltaehkäisevän ja parantavan terveydenhuollon yleinen saatavuus on tärkeää; korostaa, 

että kaikkien työntekijöiden on kuuluttava sairausvakuutuksen piiriin; 

10. on tietoinen siitä, että nousussa oleva elinajanodote ja työssäkäyvien määrän 

pieneneminen merkitsevät haastetta eläkejärjestelmien kestävyydelle ja sukupolvien 

väliselle oikeudenmukaisuudelle; toteaa, että tähän voidaan reagoida parhaiten nostamalla 

yleistä työllisyysastetta; katsoo, että eläkeiän yhteydessä olisi harkittava elinajanodotteen 

ohella muita tekijöitä, kuten työmarkkinoiden suuntauksia, huoltoriippuvuussuhdetta, 

syntyvyyttä ja työn rasittavuuden eroja; 

11. edellyttää, että kaikilla työntekijöillä olisi oltava vakuutus työttömäksi joutumisen tai työn 

osa-aikaisuuden varalta ja että tämän lisäksi olisi tarjottava työnhakuneuvontaa ja 

investoitava (uudelleen)koulutukseen; 
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12. edellyttää eurooppalaista minimitulojärjestelmien kehystä; korostaa, että tällaisissa 

järjestelmissä olisi vaalittava ihmisarvoa ja miellettävä niiden rooli sosiaalisten 

investointien muotona, jonka ansiosta kansalaiset voivat kouluttautua ja/tai hakea töitä; 

13. on samaa mieltä siitä, että vammaisille henkilöille on taattava palvelut ja 

perustoimeentulo, jotka antavat heille kohtuullisen elintason ja mahdollistavat sosiaalisen 

osallisuuden; 

14. katsoo, että laadukkaiden ja kohtuuhintaisten pitkäaikaishoivapalvelujen, mukaan luettuna 

kotihoito, saatavuus on oikeus, jota olisi vaalittava kunnollisin ehdoin palkattujen pätevien 

ammattilaisten avulla; katsoo, että pienituloisille kotitalouksille olisi siksi tarjottava 

asianmukaisia julkisia palveluja ja verohuojennuksia; toteaa jälleen kerran edellyttävänsä 

hoitovapaata koskevaa lainsäädäntöä, jossa säädetään myös riittävästä palkkauksesta ja 

sosiaalisesta suojelusta; 

15. pitää lasten köyhyyttä merkittävänä kysymyksenä, jossa unionin olisi toimittava 

pontevammin; vaatii, että lapsitakuu pannaan ripeästi täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, 

jotta jokainen nyt köyhyydessä elävä lapsi voi päästä ilmaisen terveydenhuollon, ilmaisen 

koulutuksen ja ilmaisen lastenhoidon piiriin ja hänellä on oikeus kohtuulliseen asumiseen 

ja oikeaan ravintoon; 

16. edellyttää lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että sosiaalinen asuntotarjonta ja riittävä 

asumistuki ovat kaikkien niitä tarvitsevien, luonnollisesti myös asunnottomien, saatavilla 

ja että haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja köyhiä kotitalouksia suojellaan häädöltä; 

edellyttää verokannustimia, joilla autetaan pienituloisia nuoria ensiasunnon 

hankkimisessa; kehottaa hyödyntämään suuremmassa määrin Euroopan strategisten 

investointien rahastoa (ESIR-rahasto), kun edistetään kaupunkiuudistuksia ja 

kohtuuhintaista asuntotarjontaa; 

17. edellyttää lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että laadukkaat ja kohtuuhintaiset yleisen 

edun mukaiset sosiaalipalvelut ja muut olennaiset palvelut, kuten sähköisen viestinnän 

palvelut ja energia-, liikenne ja rahoituspalvelut, ovat kaikkien saatavilla; painottaa 

yhteisötalouden yritysten roolia; 

Yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille 

18. kannattaa taitotakuuta uutena kaikille kuuluvana oikeutena hankkia 2000- luvulla 

tarvittavat perustaidot, mukaan lukien digitaalinen lukutaito; pitää tätä merkittävänä 

sosiaalisena investointina, jota varten on saatava riittävästi rahoitusta; 

19. pitää huolestuttavana yleistynyttä epävarmuutta, joka johtuu epätyypillisten 

työsopimusten liiallisesta käytöstä; korostaa, että on varmistettava riittävät 

institutionaaliset ja taloudelliset valmiudet, jotta epätyypillisissä työsuhteissa oleville 

voidaan tarjota riittävää suojelua; katsoo erityisesti, että 

a. sosiaalivakuutusjärjestelmiä on laajennettava, jotta kaikki työntekijät voivat 

kerryttää tuloturvan takaavia oikeuksia työttömyyden, olosuhteiden pakosta 

valitun osa-aikaisuuden tai perhe- tai koulutussyistä tapahtuvien työuran 

keskeyttämisten kaltaisten tilanteiden varalta, ja 
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b. kaikilla työntekijöillä olisi oltava henkilökohtainen työllisyystili, joka olisi 

helposti käytettävissä verkkosivuston ja tai älypuhelinsovelluksen avulla ja jolta he 

voisivat ottaa selkoa sosiaalisista oikeuksistaan; 

20. korostaa, että turvallisiin ammatinvaihdoksiin tarvitaan riittävästi investointeja sekä 

julkisten työnhakupalvelujen laitoskapasiteettiin että henkilökohtaisessa töiden 

hakemisessa ja taitojen parantamisessa avustamiseen; 

21. edellyttää, että nuorisotakuu toteutetaan kokonaisuudessaan kaikille alle 30-vuotiaille ja 

että pitkäaikaistyöttömiä koskeva suositus pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön; 

korostaa näitä toimia merkittävinä rakenneuudistuksina ja sosiaalisina investointeina, 

joihin tarvitaan riittävästi rahoitusta; 

22. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon sekä työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen saralla 

on saatava pikaisesti aikaan ratkaisevaa edistymistä; katsoo erityisesti, että 

a. direktiiviä 2006/54/EY olisi tarkistettava, jotta voidaan vahvistaa nykyisiä 

mekanismeja, varmistaa miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu, poistaa 

edelleen vallitsevat sukupuolten palkka- ja eläke-erot ja vähentää työmarkkinoiden 

sukupuolen mukaan jakautumista, ja 

b. tarvitaan uusia lainsäädäntöehdotuksia, joissa käsitellään perhevapaajärjestelmiä, 

mukaan luettuina äitiys- ja isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa, ja 

kannustetaan miesten ja naisten vapaajärjestelyjen yhdenvertaiseen 

hyödyntämiseen kaikissa työntekijäluokissa, jotta voidaan parantaa naisten 

työmarkkinoille pääsemistä ja vahvistaa heidän asemaansa niillä sekä helpottaa 

työ- ja yksityiselämän tasapainottamista;  

23. kehottaa komissiota ehdottamaan uusia konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan 

varmistaa syrjimättömyys ja yhdenvertaiset mahdollisuudet; 

Oikeudenmukainen liikkuvuus 

24. korostaa, että työvoiman liikkuvuus unionissa on oikeus, jonka käyttämistä on tuettava 

mutta joka ei saisi johtua työntekijöiden kehnoista oloista kotiseudulla eikä heikentää 

vastaanottavien maiden sosiaalisia normeja; 

Keinojen kehittäminen käytännön tulosten aikaan saamiseen 

25. kehottaa komissiota esittämään selkeän etenemissuunnitelman lainsäädännön ajan tasalle 

saattamisia ja muita toimenpiteitä varten, joita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

täysipainoinen soveltaminen edellyttää; korostaa, että lainvalintatilanteissa olisi 

sovellettava asianmukaisesti horisontaalista sosiaalilauseketta (SEUT:n 9 artikla); 

26. katsoo, että ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista lähentymistä koskevan tavoitteen 

saavuttamista olisi tuettava asettamalla Eurooppa 2020 -strategiaan ja kestävän kehityksen 

tavoitteisiin perustuvia tavoitteita, joilla ohjattaisiin unionissa harjoitettavan talous-, 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinointia; katsoo, että nämä tavoitteet voisivat myös 

olla osa lähentymistä koskevaa säännöstöä, josta käydään keskusteluja euroalueella, ja että 
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ne voisivat perustua seuraaviin suoraan julkisen politiikan vaikutuspiiriin kuuluviin 

indikaattoreihin: 

a. koulunkäynnin keskeyttämisaste, 

b. työttömyysaste, 

c. työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus, 

d. köyhyysriskiaste, 

e. työllisten köyhyysaste, 

f. lasten köyhyys, 

g. lastenhoidon ja esiasteen opetuksen saatavuus, 

h. työehtosopimusneuvottelujen kattavuus, 

i. investointiaste yhteensä (kiinteän pääoman bruttomuodostus ja sosiaaliset 

investoinnit), 

j. elatussuhde; 

27. kehottaa muuttamaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tasapainoa siten, että 

nykyinen keskeisten työllisyysindikaattoreiden ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulu 

ja uusi lähentymistä koskeva säännöstö otetaan suoraan huomioon maakohtaisia 

suosituksia ja euroaluetta koskevia suosituksia laadittaessa sekä otettaessa käyttöön 

unionin välineitä; kehottaa lujittamaan työmarkkinaosapuolten kanssa käytävän 

makrotalouden vuoropuhelun roolia; pitää makrososiaalisen tilanteen seurantaa erittäin 

tärkeänä, jotta voidaan välttää talouden epätasapainon vähentäminen keinoilla, jotka 

heikentävät työllisyystilannetta ja yhteiskunnallista tilannetta; 

28. edellyttää, että sosiaalisiin investointeihin sovelletaan vakaus- ja kasvusopimusta 

täytäntöön pantaessa niin kutsuttua hopeista sääntöä, mikä tarkoittaa, että tiettyihin 

julkisiin sosiaalisiin investointeihin (esimerkiksi lastenhoitoon tai koulutukseen tehtäviin 

investointeihin), jotka vaikuttavat myönteisesti talouskasvuun, voidaan soveltaa suotuisaa 

kohtelua arvioitaessa valtionvelkaa ja valtionvelan kahdeskymmenesosalla pienentämistä 

koskevan säännön noudattamista; 

29. korostaa, että nykyiset pääomavaltaista tuotantoa, tuntuvaa eriarvoisuutta ja 

epätyypillisten työsuhteiden yleistymistä koskevat ilmiöt merkitsevät, että 

sosiaalivakuutusjärjestelmien osarahoittamisessa on lisättävä yleisten verotulojen 

merkitystä, jotta kaikille voidaan tarjota kunnollista sosiaalista suojelua; 

30. pyytää jälleen kerran nostamaan monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 

enimmäismääriä, jotta kyetään vastaamaan kasvaviin tarpeisiin; pyytää erityisesti 

a. tehostamaan nuorisotyöllisyysaloitetta, 
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b. lisäämään Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan globalisaatiorahaston ja 

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston volyymia ja 

c. perustamaan uuden välineen, jota rahoitetaan esimerkiksi kilpailulainsäädännön 

noudattamisen valvonnasta saatavien unionin varojen avulla ja jolla tuetaan 

lapsitakuun toteuttamista; 

31. kehottaa komissiota ja EIP:tä muuttamaan ESIR-rahaston painotusta siten, että keskitytään 

työpaikkojen luomiseen ja sosiaalisiin investointeihin, ja mukauttamaan rahaston riski-

/tuottovaatimuksia vastaavasti; 

32. katsoo, että euroalueella ilmenevä erityinen talouden mukautuksen dynamiikka edellyttää, 

että kehitetään kaksi euroalueen yhteiseen rahoituskapasiteettiin sisältyvää 

rahoitusvälinettä, jotka olisivat erittäin merkittäviä Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin täytäntöönpanolle: 

a. uudistettua rakenteellista lähentymistä koskeva rahasto, jolla tuetaan sosiaalisesti 

oikeudenmukaisten uudistusten toteuttamista ja investointeja, joita tarvitaan, jotta 

kriisin koettelemilla alueilla voidaan lisätä kasvupotentiaalia ja palauttaa ylöspäin 

suuntautuva yhteiskunnallinen lähentyminen, mihin kuuluu nuorisotakuun, 

taitotakuun ja lapsitakuun toteuttaminen, 

b. eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä, jolla täydennetään kansallisia 

järjestelmiä talouden rajun laskusuhdanteen oloissa ja estetään osaltaan talouden 

häiriötilojen kehittyminen rakenteellisiksi haitoiksi; 

33. kehottaa komissiota sisällyttämään edellä mainitut rahoitusvälineet ehdotuksiin, jotka 

koskevat vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä, sekä talous- ja rahaliittoa 

käsittelevään valkoiseen kirjaansa; 

34. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita muuntamaan 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkoituksenmukaiseksi ulkoiseksi toiminnaksi, 

erityisesti edistämällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja ILO:n 

yleissopimusten ja eurooppalaisten sosiaalisten normien täytäntöönpanoa 

kauppasopimusten ja strategisten kumppanuuksien avulla; 

35. katsoo, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari olisi hyväksyttävä vuonna 2017 

Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välisenä sitovana sopimuksena, jossa 

korkeimman tason työmarkkinaosapuolet ovat mukana ja johon olisi kuuluttava selkeä 

täytäntöönpanoa koskeva etenemissuunnitelma, konkreettisia sitoumuksia ja tavoitteita 

koskevia määräaikoja; 

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Eurooppa on kehittänyt 1800-luvulta ja etenkin toisesta maailmansodasta lähtien 

maailmanhistorian edistyneimpää sosiaalista mallia, jonka avulla suurelle osalle väestöstä on 

saatu aikaan kunnolliset työolot, kattava sosiaaliturva sekä verrattain hyvät julkiset palvelut. 

Euroopan sosiaalisella mallilla on puolestaan edistetty merkittävää tuottavuuden ja Euroopan 

kilpailukyvyn kasvua, joka perustuu terveisiin ja ammattitaitoisiin työntekijöihin, joilla on 

kunnolla ostovoimaa pitämään yllä kehittyneitä sisämarkkinoita.  

Unionin peräkkäiset laajentumiset ovat mahdollistaneet liittyvien jäsenvaltioiden sosiaalisten 

normien päivittämisen ja tukeneet vaiheittaista ylöspäin suuntautuvaa talouden lähentymistä, 

joka on myös unionin rakenne- ja koheesiorahastojen ansiota. Euroopan sosiaalinen malli on 

kaiken kaikkiaan ollut merkittävä tekijä Euroopan yhdentymisen menestystarinassa, jolla on 

huolehdittu vuosikymmenien ajan rauhasta, vakaudesta ja vaurauden laajalle leviämisestä. 

Hyvinvointivaltion instituutiot ja sosiaalinen vuoropuhelu ovat myös auttaneet Eurooppaa 

selviytymään vuosina 2007 ja 2008 puhjenneesta maailmanlaajuisesta finanssikriisistä.  

Euroopan yhdentymisen sosiaalinen ulottuvuus on kuitenkin kokenut takaiskun vuonna 2010 

käynnistyneen euroalueen kriisin pitkittyessä. Rahoitusalalle myönnettiin vuosina 2008–2014 

valtiontukina lähes kaksi biljoonaa euroa veronmaksajien rahoja1, mikä aiheutti useissa 

jäsenvaltioissa valtionvelkakriisin. Monet jäsenvaltiot joutuivat samaan aikaan toteuttamaan 

talouden vakauttamista ja sisäistä devalvaatiota koskevia tiukkoja toimenpiteitä, mikä johtui 

pitkälti siitä, että Euroopan keskeneräisessä talous- ja rahaliitossa sovellettiin yhteisiä 

vakauttamismekanismeja. Nämä politiikat johtivat rajuun sosiaaliseen ahdinkoon, jota 

ilmenee edelleen monissa maissa. 

Monet kansalaiset pitävät euroalueen kriisin vuoksi itse unionia koneistona, joka tuottaa 

hajaantumista, eriarvoisuutta ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Jo vuosikymmenien ajan 

mielleyhtymiä lähentymiseen, vaurauteen ja edistykseen herättänyt hanke joutuu nyt 

syntipukiksi, joka on vastuussa hyvinvointijärjestelmien heikkenemisestä ja jonka katsotaan 

uhkaavan ihmisten hyvinvointia. 

Kuten hyvin tiedämme, Eurooppa joutuu samaan aikaan kohtaamaan erilaisia rakenteellisia 

suuntauksia ja haasteita, kuten globalisaation, väestörakenteen muutokset (mukaan lukien 

ikääntyminen, naisistuminen, aleneva syntyvyys ja muuttoliike), ilmastonmuutoksen ja 

luonnonvaroja koskevia rajoitteita. Eurooppa todistaa myös uutta vaihetta digitaalisessa 

vallankumouksessa, joka vaikuttaa tuntuvasti työmarkkinoiden toimintaan.  

Esittelijän pitää tätä ilmiötä perushaasteena, johon on vastattava, kun määritellään Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria ja pyritään päivittämään Euroopan sosiaalinen malli 2000-

luvulle soveltuvaksi. Tarvitsemme hyvinvointivaltion rakenteita, joiden avulla selvitään 

väestörakenteen muutoksesta, teknologian muutoksista, globalisaatiosta sekä äskettäisestä 

sosiaalisen eriarvoisuuden huomattavasta voimistumisesta. Samaan aikaan on pyrittävä 

korjaamaan pitkän talouskriisin aiheuttamat vauriot. Meidän on lujitettava päättäväisesti 

sosiaalista Eurooppaa ja parannettava sekä talouspoliittista päätöksentekoa että itse talous- ja 

rahaliittoa.  

                                                 
1 Valtiontukia 2015 koskeva komission tulostaulu, http://europa.eu/!vp68mB.  

http://europa.eu/!vp68mB
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Tähän haasteeseen ja kansalaisten odotuksiin vastaaminen edellyttää, että tunnustamme 

valtion korvaamattoman roolin markkinoiden kehittämisessä ja yhteiskunnallisten riskien 

hallitsemisessa ja osaamme (jälleen) arvostaa kyseistä roolia. Valtio hoitaa roolinsa muun 

muassa sääntelyn, tulojen uudelleenjaon ja sosiaalivakuutusjärjestelmien ylläpitämisen (ja 

tukemisen), sosiaaliavustusohjelmien, julkisten palvelujen ja yleistä etua koskevien palvelujen 

avulla. Unionista on jälleen kerran tultava tässä yhteydessä tukijan roolissa oleva voima, joka 

vahvistaa jäsenvaltioita ja auttaa niitä edistämään Euroopan sosiaalista mallia 

maailmanlaajuisessa yhteydessä. Siitä on myös tultava (jälleen) tukijan roolissa oleva voima, 

joka edistää yritysten ja työntekijöiden sosiaalista vuoropuhelua ja auttaa varmistamaan 

tulojen ja riskien oikeudenmukaisen jakautumisen myös markkinoilla, joille ovat 

tunnusomaisia digitalisaatio ja maailmanlaajuinen kilpailu. 

Euroopan sosiaalisella mallilla on tietenkin monia kansallisia muunnelmia, ja kukin maa 

soveltaa omia erityisjärjestelyjään aiempien kehityssuuntien ja toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Globalisaatiosta ja teknologian muutoksesta (ja yhteisvaluutan sidoksesta) seuraa 

kuitenkin, että jäsenvaltiot ovat erittäin riippuvaisia toisistaan ja että ne voivat levittää 

vaurautta kansalaisilleen laajemmin ainoastaan siinä tapauksessa, että ne tekevät yhteistyötä. 

Jos yhteistä eurooppalaista järjestelmää ei ole, jäsenvaltiot jumiutuvat vääjäämättä tuhoisaan 

kilpailuun, joka perustuu sosiaalisten normien jatkuvaan heikentämiseen. tämän vuoksi 

Euroopan sosiaalinen malli on yhteinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on ylöspäin 

tapahtuva sosiaalinen lähentyminen: kaikissa unionin jäsenvaltioissa asuvien kaikkien 

ihmisten hyvinvoinnin pysyvä parantaminen, joka perustuu kestävään ja osallistavaan 

talouskasvuun ja toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että yksikään maa ei jää jälkeen ja että 

kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja talouteen. 

Ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista lähentymistä voidaan saada aikaan ainoastaan jäsenvaltioiden 

yhteisillä toimilla. Unioni on jo saattanut tätä varten voimaan työmarkkinoita ja tavaroiden ja 

palvelujen markkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja ottanut käyttöön politiikan 

koordinointimekanismeja ja asiaa koskevia rahoitusvälineitä. Unionin säännöstöä sovelletaan 

kaikkiin jäsenvaltioihin, ja sosiaaliset perusoikeudet kuuluvat kaikille unionissa oleville 

ihmisille, ja tämän vuoksi unionin kaikkien jäsenvaltioiden olisi oltava mukana sosiaalisten 

normien päivittämisessä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla. 

Edellä mainitusta huolimatta on selvää, että euroalueella on sen nykyisen 

makrotalousjärjestelmän vuoksi erityisiä haasteita pyrittäessä saavuttamaan 

perussopimuksissa asetetut työllisyystavoitteet ja sosiaaliset tavoitteet. Euroalueen jäsenyys 

on pakottanut luopumaan useista kansallisista talouskeinoista, minkä on havaittu luovan 

paineita rajumpiin ja nopeampiin sisäisiin mukautuksiin esimerkiksi palkkojen, työehtojen ja -

olojen, työttömyyden ja sosiaalimenojen alentamisen yhteydessä. Euroalueen sisäisen 

joustavuuden lisääntymistä on siis kompensoitava palauttamalla riittävä sosioekonominen 

turvallisuus, mikä puolestaan edellyttää, että euroalueen tasolla on asetettava erityisiä 

yhteiskunnallisia tavoitteita ja otettava käyttöön sosiaalisia normeja ja/tai rahoitusvälineitä. 

Mitkä ovat Euroopan kansalaisten tärkeimmät pyrkimykset ja odotukset, kun Euroopan 

sosiaalista mallia saatetaan ajan tasalle? Varmaa on, että kansalaiset haluavat säilyttää 

eurooppalaisen elämäntavan ja tuntea voivansa luottaa Euroopan kestävään kehitykseen, joka 

mahdollistaa nykyisen sukupolven ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. Tämä merkitsee, 

että unionin ja sen jäsenvaltioiden on 
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 autettava ihmisiä varautumaan ja lisättävä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan siten, että 

heillä on tietämystä, taitoa, aikaa ja tilaa mielekästä taloudellista osallistumista varten 

 harjoitettava talouspolitiikkaa, jolla autetaan luomaan laadukkaita työpaikkoja ja annetaan 

kansalaisille eväät taloudellisen turvan hankkimiseen ja itsensä toteuttamiseen 

kunnollisissa työoloissa 

 suojeltava ihmisiä koko elämän ajan sosiaalisilta riskeiltä 

 madallettava sosiaalisen eriarvoisuuden nykyistä korkeaa tasoa sekä  

 kannustettava kansalaisia aktiiviseen osallistumiseen: hyvinvointivaltion on oltava 

hahmotettavissa ja hyödynnettävissä, ihmisten on voitava kokea se omakseen ja siinä on 

tarjottava riittävän avoimet rakenteet sosiaalista vuoropuhelua ja demokraattista 

politiikkaa varten. 

Nuorten ideat ja energia ovat erittäin tärkeitä päivitettäessä hyvinvointivaltion rakenteita ja 

tehtäessä niitä koskevia innovaatioita ja varmistettaessa, että vauraus jakaantuu laajalle. 

Vuosituhannen vaihteessa syntyneet lienevät keskimäärin Euroopan kaikkien aikojen 

parhaiten koulutettu sukupolvi, mutta heidän siirtymisensä koulusta työelämään kestää paljon 

pidempään ja siihen liittyy enemmän epävarmuutta kuin aiemmilla sukupolvilla, mikä riistää 

osan heidän suuresta potentiaalistaan. Meidän on estettävä tämä merkittävä yhteiskunnallinen 

menetys huolehtimalla heidän taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta 

osallisuudestaan. 

Kaikki nämä haasteet ja pyrkimykset edellyttävät erinäisiä muutoksia työkalupakkiin, jolla 

Euroopan sosiaalista mallia huolletaan.  

Tätä kehitystä voidaan ohjailla sosiaalisten investointien käsitteellä, joka perustuu 

näkemykseen siitä, että sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen tulee halvemmaksi 

ennaltaehkäisemisellä ja varhaisella ongelmiin puuttumisella kuin jälkihoidolla. Sosiaaliset 

investoinnit muodostuvat siitä, että tarjotaan (tai tuetaan) julkisia palveluja, joiden avulla 

kaikilla ihmisillä on koko elämänsä ajan mahdollisuus taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen. Sosiaalisten investointien kohteina ovat esimerkiksi laadukas lastenhoito, 

koulutus, elinikäinen oppiminen, terveydenhuolto, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, 

sosiaalivakuutus, minimitulojärjestelmät sekä toimet digitaalisen lukutaidottomuuden 

poistamiseksi. Sosiaaliset investoinnit ovat välttämättömiä kehittyneiden talouksien kestävälle 

talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Sosiaaliset investoinnit ovat enimmäkseen julkisen sektorin 

vastuulla, mutta niitä voivat vaikuttavasti tehdä myös yhteisötalouden yritykset ja muut 

kolmannen sektorin toimijat.  

Euroopan on myös mukautettava työlainsäädäntöään ja sosiaalivakuutusjärjestelmiään, jotta 

voidaan varmistaa, että kaikentyyppisillä työntekijöillä on kunnolliset ja oikeudenmukaiset 

työehdot ja -olot ja riittävä sosiaaliturva. Työvoiman kysynnästä tulee, todennäköisesti 

pysyvästi, notkeampaa ja moninaisempaa, mikä saattaa joissain tapauksissa olla suotuisaa 

tuottavuuden sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisen kannalta. Epätyypillisiin työsuhteisiin 

liittyy kuitenkin usein taloudellisen ja muun epävarmuuden pitkittyminen, ja julkisen sektorin 

on paneuduttava tähän ongelmaan.  

Muutoksia tarvitaan myös hyvinvointivaltioiden tulopuolella, jolla sovelletaan nykyisin 

taloudellisen arvon oikeudenmukaiseen jakamiseen neljää päämekanismia: 
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 pääoman ja työntekijöiden neuvottelut bruttotulojen jakamisesta, myös 

työehtosopimusneuvottelujen avulla ja hyödyntäen minimipalkkoja ja muita valtion 

tukemia mekanismeja, 

 sosiaalivakuutusjärjestelmät, joiden puitteet on vahvistettu lainsäädännössä ja joiden 

kehittämiseen ovat osallistuneet työntekijät, työnantajat ja valtio, 

 verotus ja julkiset menot sekä 

 kansainvälistä rahoitusjärjestelmää koskeva sääntely ja verovilpin torjuminen. 

Kaikkia näitä neljää mekanismia tarvitaan, jotta voidaan varmistaa hyvinvointivaltion 

kestävyys ja julkisten investointien riittävä taso. Jatkossa on kuitenkin tukeuduttava 

vähemmässä määrin työhön perustuviin maksuosuuksiin ja suuremmassa määrin yleiseen 

verotukseen, rahoituksen sääntelyyn ja päättäväiseen veron välttelyn torjuntaan. Työnteosta 

aiheutuva sosiaalietuuksien kertyminen on kunnollisen työn tärkeä osatekijä, joka motivoi 

työntekijöitä ja edistää pitkällä aikavälillä taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta enemmän 

kuin tarveharkintaiset etuudet tai vastikkeettomat perustulojärjestelmät. Nykyinen voimakas 

eriarvoisuus, epätyypillisten työsuhteiden yleistyminen ja pääomavaltaisen taloustuotannon 

lisääntyminen näyttävät osoittavan, että työn verokiilaa on kavennettava (mukaan lukien 

sosiaaliturvamaksut) ja sosiaalivakuutusjärjestelmien osarahoitusta on saatava myös muista 

verotuloista (esimerkiksi myyntivoiton, vaurauden tai pilaamisen verottaminen), jotta 

kaikkien sosiaaliturva voidaan pitää kunnollisella tasolla. 

Talouden eurooppalaisen ohjausjakson tasapainon muuttamista on jatkettava siten, että 

taloutta koskevassa päätöksenteossa otetaan suuremmassa määrin huomioon sosiaalisia 

indikaattoreita. Euroalueella on saatava aikaan uusi hyvä kierre siten, että suuremmat 

investoinnit johtavat laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, mikä antaa ihmisille taloudellista 

turvaa ja edistää kokonaiskysynnän kasvua ja lisäinvestointeja. Korkeampi työllisyys ja 

sosiaaliturvan parempi kattavuus lisäisivät myös tulokertymää ja parantaisivat 

hyvinvointivaltion kestävyyttä. Eurosta olisi viimeinkin tultava ylöspäin tapahtuvan 

lähentymisen moottori. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin olisi myös rohkaistava hyödyntämään paremmin 

unionin ulkoista politiikkaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa ja kestävän 

kehityksen tavoitteiden maailmanlaajuisessa saavuttamisessa. On selvästi Euroopan 

strategisten etujen mukaista tehostaa sosiaalista vuoropuhelua ja ILO:n yleissopimusten ja 

suositusten täytäntöönpanoa ja edistää sosiaalisen suojelun järjestelmien ja sosiaalisten 

palvelujen parantamista kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi näitä etuja olisi ajettava 

kauppasopimuksissa, strategisissa kumppanuuksissa, kehityspolitiikassa, 

naapuruuspolitiikassa sekä Euroopan muuttoliikeagendassa.  

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on siis tärkeä ja kiireellinen aloite, jonka komissio ja 

Euroopan parlamentti ovat oikeutetusti asettaneet etusijalle poliittisten painopisteidensä 

yhteydessä. Tätä hanketta ja sosiaalisen Euroopan ideaa ei voida kuitenkaan jättää pelkästään 

pienelle EU-asiantuntijoiden ryhmälle. Sosiaalinen Eurooppa näyttäytyy jokaiselle työssä 

toteutuvina oikeuksina, sosiaalisten palvelujen saatavuutena ja sosiaalisten investointien 

saamisena, talousnäkymiin vaikuttavana politiikkana ja sosiaalisena suojeluna, jonka piiriin 

voi hakeutua, kun elämässä tapahtuu jotain ikävää.  

Sosiaalinen Eurooppa kuuluu ja sen on kuuluttava kaikille, ja se tuo konkreettisia parannuksia 

ihmisten arkeen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin vahvuuksia on siis laajennettava 
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unionin koko monitasoisessa rakenteessa, johon kuuluvat kunnallis-, alue- ja valtionhallinnot 

sekä niiden kaikkien yhteistyö yritysten, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

 


