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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon vuotuisesta 
kestävän kasvun strategiasta 2020 (COM(2019)0650),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun ehdotuksen komission ja neuvoston 
yhteiseksi työllisyysraportiksi, joka on oheisasiakirja komission tiedonantoon 
vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta 2020 (COM(2019)0653),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2019)0652),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission asiakirjan ”Kertomus 
varoitusmekanismista – vuosi 2020” (COM(2019)0651),

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2020 
alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarviointi” (COM(2019)0900),

– ottaa huomioon maailman johtajien syyskuussa 2015 hyväksymät kestävän kehityksen 
tavoitteet, jotka neuvosto vahvisti ja joiden täytäntöönpanoon se ilmoitti sitoutuvansa,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, 

– ottaa huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean 3. syyskuuta 2015 
antamat loppupäätelmät Euroopan unionin 5. kesäkuuta 2014 komitealle antamasta 
ensimmäisestä kertomuksesta vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta, 

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen sosiaalisen 
suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta1,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/1181 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista2,

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

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

1 EUVL C 387, 15.11.2019, s. 1.
2 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
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– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” 
(COM(2020)0014),

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 annetun komission kertomuksen ”Labour Market 
and Wage Developments – Annual Review 2019”,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
osaamisohjelma Euroopalle – Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, 
työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” (COM(2016)0381),

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Yhteistyötaloutta 
koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma” (COM(2016)0356),

– ottaa huomioon kiertotalouspaketin (direktiivit (EU) 2018/8493, 2018/8504, 2018/8515 
ja 2018/8526),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta7,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”8, 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Koulutus 
digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet 
ja kokemukset”9,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
tilanteesta10,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa11,

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman keinoista 
loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen 
laadukkaisiin työpaikkoihin12,

3 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93.
4 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 100.
5 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109.
6 EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0485.
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0484.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0464.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0325.
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– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä13,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa14,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 
osaamisohjelmasta Euroopalle15,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista16,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Köyhyys: 
sukupuolinäkökulma”17,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta18,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–202019,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman 
lausunnon sukupuolten välisestä digitaalisesta kuilusta20,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2018 annetun OECD:n selvityksen ”A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility”,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käydyt keskustelut 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2020 painopisteistä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan 
tarkistuksina,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuoden 2019 toisella 

13 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 89.
14 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 156.
15 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.
16 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
17 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
18 EUVL C 35, 31.1.2018, s. 157.
19 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 117.
20 EUVL C 440, 6.12.2018, s. 37.
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neljänneksellä EU:ssa 73,9 prosenttia ja euroalueella 72,7 prosenttia;

B. ottaa huomioon, että ikääntyneiden työntekijöiden (55–64-vuotiaat) työllisyysaste nousi 
58,7 prosenttiin vuonna 2018; toteaa, että ikääntyneet työntekijät ovat edelleen 
työllisyyden kasvun tärkein veturi; katsoo, että asianmukaisten hoitopalvelujen puute 
estää ikääntyneiden työntekijöiden, erityisesti naisten, pysymisen työmarkkinoilla;

C. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttäminen ja heikot oppimistulokset ovat 
työllisyyden ja talouskasvun esteitä; 

D. toteaa, että työvoimapula on saavuttanut joissakin jäsenvaltioissa kriittisen tason ja 
muodostaa esteen talouskasvun jatkumiselle;

E. ottaa huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä osa Euroopan 
sosiaalista mallia; katsoo, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on heikentynyt ja 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on kaventunut kaikkialla Euroopassa ja että 
jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja; 

F. ottaa huomioon, että tuloerot ovat edelleen korkeat; katsoo, että palkkojen kiristäminen 
ja vero- ja työvoimakustannuskilpailu ovat haitallisia sisämarkkinoille ja lisäävät 
eriarvoisuutta ja matalapalkkaisten työntekijöiden haavoittuvuutta; panee merkille, että 
sukupolvien välinen sosiaalinen liikkuvuus on useimmissa jäsenvaltioissa vähäistä;

G. toteaa, että useampi kuin joka viides eurooppalainen on köyhtymisen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa; 

H. ottaa huomioon, että finanssikriisin pahiten koettelemien maiden oli myös leikattava 
eniten julkisia menoja, joilla olisi voitu edistää kasvua; katsoo, että sosiaalimenojen 
leikkaukset vaikuttavat haitallisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja 
haittaavat talouskasvua; 

I. katsoo, että riittävä vähimmäispalkka on olennaisen tärkeä työssäkäyvien köyhyyden 
vähentämiseksi, eriarvoisuuden lieventämiseksi ja kysynnän synnyttämiseksi;

1. pitää myönteisenä vuotuista kestävän kasvun strategiaa 2020 ja sitä, että EU-
ohjausjakson painopistettä on siirretty siten, että se sisältää kestävän kehityksen 
tavoitteet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jotka ovat perusta uudelle 
eurooppalaiselle kasvumallille; toteaa jälleen, että kestävyys ja sosiaalinen osallisuus on 
asetettava unionin talouspolitiikan keskiöön ja on varmistettava, että sosiaalisia ja 
ekologisia tavoitteita käsitellään samalla tasolla kuin budjettikuria;

2. kehottaa komissiota määrittämään kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät unionin 
erityistavoitteet ja pääindikaattorit, jotta voidaan mitata poliittisten päätösten 
tehokkuutta ja varmistaa rahoituksen parempi kohdentaminen;

3. on tyytyväinen siihen, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisällytettiin 
vuotuiseen kestävän kasvun strategiaan 2020; korostaa sosiaali-indikaattoreiden 
tulostaulun keskeistä roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa; kehottaa komissiota 
vahvistamaan tulostaulua sisällyttämällä siihen uusia indikaattoreita, jotka kuvastavat 
kaikkia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kahtakymmentä periaatetta;



PR\1196592FI.docx 7/8 PE646.831v01-00

FI

4. on huolissaan siitä, että työttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyysaste ovat edelleen 
korkealla tasolla joissakin jäsenvaltioissa; kehottaa luomaan uuden 
pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarkoitetun rahoitusvälineen, jolla tuetaan 
taloudellisesti toimenpiteitä ja hankkeita alueilla, joilla pitkäaikaistyöttömyys on 
keskimääräistä yleisempää;

5. on huolissaan sukupolvien välisen sosiaalisen liikkuvuuden vähäisyydestä ja tuloerojen 
kasvusta kriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimia tuloeroihin puuttumiseksi; korostaa, että vero- ja etuusjärjestelmät 
on suunniteltava siten, että niillä vähennetään eriarvoisuutta ja edistetään 
oikeudenmukaisuutta;

6. on tyytyväinen komission kuulemiseen vähimmäispalkkoja koskevasta eurooppalaisesta 
kehyksestä; kehottaa varmistamaan työehtosopimusten tai lainsäädännön avulla 
kansallisten käytäntöjen mukaiset riittävät vähimmäispalkat; kehottaa noudattamaan 
unionissa koordinoitua lähestymistapaa, jotta reaalipalkkoja voidaan korottaa ja jotta 
vältetään epäterve työvoimakustannuskilpailun laskukierre ja lisätään kaikkien 
sosiaalista lähentymistä ylöspäin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
työehtosopimusneuvottelujen alakohtaista kattavuutta ja työmarkkinaosapuolten 
osallistumista poliittiseen päätöksentekoon, myös eurooppalaisen ohjausjakson suhteen;

7. muistuttaa olevansa huolissaan monia ihmisiä koskevasta köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen uhasta; on erityisen huolissaan korkeasta lasten ja työssäkäyvien 
köyhyydestä; kehottaa komissiota esittämään kattavan köyhyydenvastaisen unionin 
strategian ja luomaan eurooppalaisen lapsitakuun, johon osoitetaan riittävä rahoitus ja 
hyvin suunnitellut tukipalvelut;

8. kehottaa komissiota esittämään riittäviä vähimmäistulojärjestelmiä koskevan 
puitedirektiivin, jotta sosiaalisen suojelu pysyisi vähimmäistasolla;

9. kehottaa puuttumaan kokonaisvaltaisesti kohtuuhintaisten asuntojen puutteeseen, 
huonoihin asuinoloihin, asuntomarkkinoilta syrjäytymiseen ja asunnottomuuteen;

10. on huolissaan siitä, että koulupudokkaiden osuus ei ole laskenut ja heikosti menestyvien 
oppilaiden osuus on kasvanut; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
koulutusjärjestelmiään; korostaa, että oppimistuloksiin vaikuttavat kielteisesti myös 
sosiaalinen syrjäytyminen, köyhyys ja eriytyminen, joihin on niin ikään puututtava;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja 
sukupuolten tasa-arvoa ja varmistamaan saman palkan samasta työstä samassa paikassa; 
kehottaa toteuttamaan lisätoimia sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kuromiseksi 
umpeen sekä torjumaan naisten työnteon pidäkkeitä; kehottaa tarjoamaan 
kohtuuhintaisia ja laadukkaita lastenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä 
hoitopalveluja niitä tarvitseville, myös vanhuksille;

12. kehottaa komissiota vahvistamaan työn uusien muotojen sääntelyä ja parantamaan 
alustatyöntekijöiden työoloja;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla parannetaan vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille poistamalla esteitä ja luomalla 
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kannustimia heidän työllistämisekseen;

14. ei hyväksy koheesiopolitiikan rahoituksen vähentämistä; vastustaa tässä mielessä 
ehdotusta vähentää Euroopan sosiaalirahasto plussan rahoitusta sen laajennetusta 
soveltamisalasta huolimatta; korostaa, että eurooppalainen ohjausjakso on sovitettava 
paremmin yhteen sosiaali- ja koheesiorahoituksen ja unionin poliittisten tavoitteiden 
kanssa;

15. tähdentää, että makrotalouden epätasapainoon on puututtava symmetrisesti; kehottaa 
komissiota ehdottamaan eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää, joka suojelisi 
työntekijöitä paremmin ja vähentäisi ulkoisten häiriöiden painetta julkiseen talouteen;

16. korostaa, että tarvitaan päättäväistä tukea, jotta yhteiskunta, työntekijät ja yritykset 
voivat vastata ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuteen siirtymisen asettamiin 
haasteisiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaiset sosiaaliset 
ja ympäristöön liittyvät investoinnit, jotta voidaan saavuttaa todellinen 
”oikeudenmukainen siirtymä”, panna täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 
ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet siten, että jätetään sosiaalimenot euroalueen 
finanssipolitiikan sääntöjen ulkopuolelle ja mahdollistetaan niin lisäinvestoinnit 
inhimilliseen pääomaan, osaamiseen ja terveyteen;

17. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään verotuksen painopistettä työn verottamisesta muihin 
lähteisiin, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia kestävään kasvuun; kehottaa 
osoittamaan unionin talousarvioon uusia omia varoja, jotta unioni voi vastata paremmin 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

18. muistuttaa, että oikeusvaltioperiaate, joka sisältää riippumattomat ja tehokkaat 
oikeusjärjestelmät, sekä laadukas julkishallinto ja laadukkaat julkiset hankinnat ja 
vankat korruptiontorjuntajärjestelmät ovat vakaan toimintaympäristön, toimivien 
työmarkkinoiden ja unionin varojen asianmukaisen käytön perusta, ja toteaa, että ne 
olisi näin ollen sisällytettävä jatkossakin eurooppalaiseen ohjausjaksoon;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


