
PR\1198318FI.docx PE647.047v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2019/2188(INI)

30.6.2020

MIETINTÖLUONNOS
eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
(2019/2188(INI))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Özlem Demirel



PE647.047v01-00 2/10 PR\1198318FI.docx

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS .............................................3

PERUSTELUT .........................................................................................................................10



PR\1198318FI.docx 3/10 PE647.047v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
(2019/2188(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset ja suositukset,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklassa vahvistetun 
koheesiotavoitteen ja erityisesti sosiaalisen lähentymisen ylöspäin,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja yleissopimuksen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 6 artiklan mukaisesti,

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 3 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklassa vahvistetun horisontaalisen 
sosiaalilausekkeen, 

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen151 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa 
vahvistetun sosiaalipolitiikan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

– ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan (Eurooppa 2020 -
strategian tavoite),

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa1,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman vähimmäistulon 
asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä 
Euroopassa2,

– ottaa huomioon 24. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman epätasa-arvoisuuden 
ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä3,

1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0467.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0375.
3 Hyväksytyt tekstit,   P8_TA(2015)0401.
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– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman työoloista ja 
epävarmoista työsuhteista4,

– ottaa huomioon ITUC:n globaaleja oikeuksia koskevan indeksin5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

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

Lisääntyvä eriarvoisuus

A. ottaa huomioon, että eriarvoisuus jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä on suurta ja 
rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa koko ajan; ottaa huomioon, että vaikka 
euroryhmän jäsenvaltioissa kotitalouksien nettovarallisuus laski alimmalla 
viidenneksellä, ylimmällä viidenneksellä se kasvoi suhteellisen voimakkaasti6 ja 
alimman viidenneksen kotitalouksilla oli nettovelkaa keskimäärin 4 500 euroa, kun taas 
rikkaimmalla kymmenyksellä oli nettovarallisuutta keskimäärin 1 189 700 euroa7;

B. ottaa huomioon, että alhaiset palkat ja enenevässä määrin palkkaerot syventävät 
eriarvoisuutta; ottaa huomioon, että tuottavuuden kasvu ilman vastaavia 
palkankorotuksia lisää myös taloudellista epätasapainoa jäsenvaltioiden sisällä ja niiden 
välillä;

C. ottaa huomioon, että naiset ansaitsevat EU27:ssä keskimäärin 15 prosenttia vähemmän 
kuin miehet8;

Köyhyys

D. ottaa huomioon, että EU:n tavoite vähentää köyhyysvaarassa olevien ihmisten määrää 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on jäänyt kauaksi9;

E. ottaa huomioon, että 95 miljoonaa ihmistä (21,7 prosenttia) kärsii köyhyydestä tai 
sosiaalisesta syrjäytymisestä, minkä vuoksi joka viidennen sosiaalinen eksistenssi 
EU27:n muodostamalla maailman kolmanneksi suurimmalla talousalueella on 
uhattuna10;

4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series No 36, 
maaliskuu 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, maaliskuu 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/sukupuolten-valinen-palkkakuilu-
euroopassa-infografiikka
9 Francesca Pepé ja Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in Europe, Bryssel, marraskuu 2019, s. 7 ja s. 13 alkaen, sekä COM(2010)2020, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-
b839ee522578

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/sukupuolten-valinen-palkkakuilu-euroopassa-infografiikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/sukupuolten-valinen-palkkakuilu-euroopassa-infografiikka
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
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F. ottaa huomioon, että 6,1 prosenttia EU28:n väestöstä eli vakavassa aineellisessa 
puutteessa vuonna 201811;

G. ottaa huomioon, että perheiden köyhyys lisääntyy ja joka neljättä alle 18-vuotiasta lasta 
uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen; ottaa huomioon, että tämä koskee 
erityisesti yksinhuoltajia (34,2 prosenttia) ja suurperheitä12;

H. ottaa huomioon, että vuokrat nousevat jatkuvasti ja köyhyysrajalla tai sen alapuolella 
elävien ihmisten on käytettävä 38 prosenttia käytettävissä olevista tuloistaan asumiseen 
ja että joissakin jäsenvaltioissa asumismenojen osuus on jopa 50–90 prosenttia13;

I. ottaa huomioon, että myös asunnottomuus lisääntyy kaikkialla Suomea lukuun 
ottamatta ja että noin 700 000 ihmistä on asunnottomana14;

J. ottaa huomioon, että vanhuusiän köyhyys myös perustavanlaatuisten eläkeuudistusten 
yhteydessä lisääntyy jatkuvasti ja köyhyysvaarassa olevien yli 65-vuotiaiden osuus oli 
EU28:ssa keskimäärin 16,1 prosenttia; ottaa huomioon, että epävarmojen ja 
epätyypillisten työsuhteiden myötä tämä luku nousee tulevaisuudessa15;

Työehtosopimusten kattavuuden väheneminen 

K. ottaa huomioon, että työehtosopimusneuvottelujen kattavuus vähenee OECD-maissa ja 
ainakin 14:ssä EU:n jäsenvaltiossa joka toinen työntekijä työskentelee ilman 
työehtosopimusta; ottaa huomioon, että ainoastaan seitsemässä jäsenvaltiossa 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on yli 80 prosenttia16;

L. ottaa huomioon, että niiden maiden määrä maailmassa, joissa ammattiyhdistyksiin ja 
työntekijöihin kohdistetaan tukahduttamistoimia, on kasvanut 92:sta 107:ään 
vuosina 2018–2019; ottaa huomioon, että kasvu oli suurinta (40 prosenttia) EU28:ssa ja 
68 prosentissa maista loukataan lakko-oikeutta ja 50 prosentissa maista loukataan 
oikeutta käydä työsopimusneuvotteluja17;

Epätyypillisten ja epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen 

M. ottaa huomioon, että yksityistäminen ja ulkoistaminen heikentävät työsuhdeturvaa ja 
ovat myös osoitus epävarmojen työsuhteiden lisääntymisestä;

11 Severe material deprivation: inability to afford less than 4 out of 11: mortgage or rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one week annual holidays, meals involving meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone (including mobile), a colour tv, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-
bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table
16 OECD, Visser (2016) ICTWSS-tietokanta.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, kohta 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table%20
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
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N. ottaa huomioon, että köyhyysvaarassa olevassa kotitaloudessa elävien työntekijöiden 
osuus on noussut kymmenessä vuodessa 8 prosentista 9,4 prosenttiin ja heitä on nyt 
20,5 miljoonaa18;

O. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden vähimmäispalkkajärjestelmissä on suuria eroja 
mitä tulee niiden tasoon, soveltamisalaan ja kattavuuteen; ottaa huomioon, että 
ainoastaan kolmessa jäsenvaltiossa vähimmäispalkka on selvästi määritellyn 
köyhyysrajan (60 prosenttia mediaanibruttopalkasta) yläpuolella ja että muissa 
jäsenvaltiossa vähimmäispalkka ei suojaa kattavasti köyhyydeltä; ottaa huomioon, että 
tietyt alat, työntekijäryhmät ja työn muodot eivät aina sisälly 
vähimmäispalkkajärjestelmiin tai kuulu niiden piiriin;

P. ottaa huomioon, että epätyypillisten työsuhteiden määrä on kymmenessä vuodessa 
kasvanut huomattavasti enemmän kuin työpaikkojen määrä yleensä ja eniten ovat 
lisääntyneet osa-aikaiset työsopimukset ja toiseksi eniten määräaikaiset 
työsopimukset19; ottaa huomioon, että yli kolmasosa osa-aikaisista työntekijöistä 
työskentelee osa-aikaisesti tahtomattaan ja joka toinen vain siksi, että määräaikaisessa 
työsuhteessa ei ole muuta vaihtoehtoa20;

Kriisi

Q. ottaa huomioon, että työttömyys ja epävarmat ja epätyypilliset työpaikat lisääntyivät 
jyrkästi vuoden 2008 rahoituskriisin aikana ja että covid-19-kriisissä nousee etualalle 
myös sosiaalinen kysymys eli työpaikkojen menetykset, lyhennetty työaika ja 
toimeentulovaikeudet esimerkiksi pienillä käsityöaloilla; ottaa huomioon, että 
keskiluokka kutistuu, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa ja covid-19-kriisi lisää 
eriarvoisuutta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä;

Eriarvoisuuden torjuminen

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita saavuttamaan ylöspäin tapahtuvan lähentymisen 
avulla tavoitteen vertailukelpoisista elinoloista ja puuttumaan lisääntyvään 
eriarvoisuuteen ja solidaarisuuden vähenemiseen jäsenvaltioissa ja niiden välillä 
asianmukaisin toimenpitein, kuten vahvistamalla työehtosopimusjärjestelmiä ja 
soveltamalla yhdenmukaista lähestymistapaa järjestelmiin, joilla kaikenikäisille taataan 
vähimmäistoimeentulo toimeentuloturvan, vähimmäispalkan ja vähimmäiseläkkeen 
muodossa;

2. on vakuuttunut siitä, että periaate, jonka mukaan työ on paras tapa torjua köyhyyttä, ei 
nykyään enää toteudu, kun otetaan huomioon matalapalkkaiset alat, epätyypilliset ja 
epävarmat työolot ja sosiaaliturvajärjestelmien purkaminen, ja että toimivat 
työehtosopimus- ja vähimmäispalkkajärjestelmät ovat ainoa keino sen varmistamiseksi, 
etteivät ihmiset elää köyhyydessä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään työehtosopimusneuvotteluja sekä 
yhdistymisoikeutta ja oikeutta neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia ILO:n 
yleissopimuksista, tarkistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta ja Euroopan 

18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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sosiaalisten oikeuksien pilarista johtuvien velvoitteiden perusteella sekä kunnioittamaan 
oikeutta oikeudenmukaiseen vähimmäispalkkaan ja panemaan sen täytäntöön;

4. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomion siihen, että Euroopan unionin 
perussopimuksiin on tarpeen sisällyttää sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja, jossa 
annetaan etusija kollektiivisille sosiaalisille perusoikeuksille, jos ne ovat ristiriidassa 
taloudellisten perusvapauksien kanssa;

Työ- ja elinolojen vähimmäissuoja

5. pitää myönteisenä komission suunnitelmaa ehdottaa hyvissä ajoin oikeudellista 
välinettä, jolla varmistetaan, että jokaisella unionissa olevalla työntekijällä on 
kohtuullinen vähimmäispalkka21; kehottaa lisäksi varmistamaan lailla tai 
työehtosopimuksilla, että kukaan ei ole köyhyysvaarassa ja että kaikki pystyvät elämään 
työllä ja osallistumaan yhteiskuntaan; korostaa, että alarajan olisi oltava vähintään 
60 prosenttia kansallisesta mediaanibruttopalkasta; korostaa, että jos tämä alaraja on 
liian alhainen maan elinkustannuksiin nähden, olisi käytettävä lisämekanismia, jolla 
lasketaan objektiivisin perustein lisäosa, jolla taataan ihmisarvoinen elämä;

6. kehottaa komissiota varmistamaan lakisääteiset vähimmäistyöehdot kaikille 
työntekijöille, erityisesti epätyypillisillä ja epävarmoilla työsopimuksilla 
työskenteleville työntekijöille sekä näennäisesti itsenäisille ammatinharjoittajille, joko 
parantamalla nykyisiä direktiivejä tai antamalla uutta lainsäädäntöä, ja kieltämään 
nollatuntisopimukset;

7. suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmaan hyväksyä alustatalouden työntekijöitä 
koskeva direktiivi, jolla on tarkoitus varmistaa, että alustatalouden työntekijät kuuluvat 
sovellettavan työlainsäädännön piiriin, että heillä on sosiaaliturva ja että he voivat 
perustaa työntekijäjärjestöjä ja liittyä ammattiliittoihin työehtosopimusten tekemiseksi;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevaa 
direktiiviä22 täytäntöön pannessaan lastenhoitopalvelujen saatavuuden yleisesti ja 
erityisesti yksinhuoltajille, jotta he eivät joudu epävarmaan ja matalapalkkaiseen 
työhön;

9. kehottaa varmistamaan tasa-arvoa ja syrjinnän torjuntaa koskevien sääntöjen 
noudattamisen erityisesti palkkojen kohdalla;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kunnollisten ja kohtuuhintaisten 
asuntojen saatavuuden kaikille ja edistämään voimakkaammin kohtuuhintaista julkista 
asuntotuotantoa;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnistamaan epätyypilliset ja epävarmat 
työsuhteet työmarkkinoilla ja torjumaan tätä työsuhteen muotoa toimenpiteillä;

21https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fi.pdf
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, vanhempien ja 
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta.
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12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan sovellettavan työ- ja 
sosiaalilainsäädännön noudattamisen valvontaa tarkastusten avulla ja käyttämään 
rajatylittävissä tilanteissa Euroopan työviranomaista (ELA);

Työehtosopimukset

13. toteaa, että vapaus solmia työehtosopimuksia on tärkeä asia; suhtautuu myönteisesti 
komission suunnitelmaan hyväksyä toimintaohjelma työehtosopimusjärjestelmän 
suojelemiseksi ja vahvistamiseksi kansallisella tasolla, erityisesti alakohtaisella tasolla, 
ja suosittelee, että ryhdytään SEUT-sopimuksen 151 ja 153 artiklan mukaisiin toimiin; 
korostaa, että työehtosopimuksia ei saa säännellä ja tulkita unionin tasolla;

14. kehottaa komissiota vahvistamaan, että sovellettavien työehtosopimusten 
noudattaminen on ehto tuen saamiselle unionin rahastoista ja ohjelmista;

15. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään 
työehtosopimusneuvotteluja, jos niiden kattavuus on alle 70 prosenttia;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan tehokkaasti ja seuraamusten avulla 
työntekijöiden yhdistymisoikeuden sekä työehtosopimusten neuvottelemista ja 
tekemistä koskevan oikeuden noudattamista ja varmistamaan, että ammattiliitot voivat 
päästä työpaikoille ja keskustella työntekijöiden kanssa ja että työntekijät voivat 
järjestäytyä;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään muuttamaan EU:n kilpailusääntöjä niin, 
että yleishyödyllisiä palveluja tarjoavat laitokset, kuten sairaalat ja hoitolaitokset, voivat 
pysyä julkisessa omistuksessa tai palata julkiseen omistukseen;

18. kehottaa komissiota palkkakilpailun välttämiseksi parantamaan julkisia hankintoja 
koskevia direktiivejä siten, että vain ne tarjoajat, jotka eivät heikennä sovellettavia 
työehtosopimuksia, voivat saada julkisen hankintasopimuksen; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan direktiivien noudattamisen, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan;

19. ehdottaa, että komissio muuttaa unionin sääntöjä siten, että itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja epätyypillisessä työsuhteessa olevat työntekijät voivat yhdistää 
voimansa ja tehdä työehtosopimuksia;

Covid-19-pandemian sosiaaliset vaikutukset

20. muistuttaa, että eriarvoisuutta ei saa syventää eikä covid-19-kriisin seurauksia saa 
sälyttää työntekijöiden ja köyhien harteille säästötoimilla tai eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä toteutettavilla toimilla; korostaa, että köyhyyden ja 
työssäkäyvien köyhyyden torjumiseksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä;

21. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota lyhennetyn työajan ja 
irtisanomisten taloudellisiin vaikutuksiin sekä epävarmoissa oloissa eläviin ihmisiin 
kohdistuviin sosiaalisiin vaikutuksiin;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lieventämään covid-19:n vakavimpia vaikutuksia 
unionin ja jäsenvaltioiden kansallisella tuella ja asettamaan esimerkiksi SUREn kautta 
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myönnettävän julkisen rahoituksen saamisen ehdoksi, ettei nykyisiä työpaikkoja saa 
vähentää;

23. ehdottaa, että mahdollista korkeaa työttömyyttä torjutaan aktiivisesti unionin ja 
jäsenvaltioiden kansallisten työllisyysohjelmien avulla ja investoidaan uusiin 
työpaikkoihin, tulevaisuuteen suuntautuvaan infrastruktuuriin, digitalisaatioon ja 
vihreään siirtymään.
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PERUSTELUT

Komission Eurooppa 2020 -strategiassa asettamaa tavoitetta vähentää köyhyysvaarassa 
olevien määrää 20 miljoonalla ei ole saavutettu.

Eriarvoisuus EU:ssa on pikemminkin lisääntynyt sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden 
välillä. Covid-19-pandemian uhkaavat taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset herättävät huolta 
siitä, että eriarvoisuus pahenee entisestään.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääjohtaja totesi vain muutama vuosi sitten, että työ on 
paras tapa torjua köyhyyttä. Nykyään tämä ei kuitenkaan enää päde kaikkiin.

Epätyypilliset ja epävarmat työsuhteet, keikkatyö, alustatalouden työ ja joukkotyö, 
näennäinen itsenäinen ammatinharjoittaminen ja itsenäinen työnsuorittaminen, ulkoistaminen, 
aliyrittäjäketjut, yksityistäminen ja vapauttaminen ruokkivat kilpailua siitä, kuka tekee työn 
halvimmalla. Tämä heikentää myös työehtosopimusjärjestelmiä. 
Työehtosopimusneuvottelujen kattavuuden supistuminen johtaa palkkatason laskuun.

Tästä taas seuraa, että suuri osa kilpailusta sisämarkkinoilla revitään työntekijöiden 
selkänahasta. Paikallisten rakennustyöntekijöiden sijasta palkataan lähetettyjä työntekijöitä, 
jotta palkat saadaan pidettyä alhaisina. Kausityöntekijät tulevat matalapalkkaisista maista 
korkean palkkatason maihin. Matalien palkkojen lisäksi maksetaan toisinaan lisiä, mikä 
merkitsee sitä, että valtio tukee yrityksiä välillisesti. Samaan aikaan ostovoima ja kotimainen 
kysyntä laskevat. Yhä harvemmalla työntekijällä on varaa koulutukseen ja 
täydennyskoulutukseen. Työlainsäädäntö ja sosiaaliturva eivät kuitenkaan saa pysähtyä 
kansallisille rajoille. Kilpailu siitä, kuka tekee työn halvimmalla, ei saa enää olla laillista.

Samaan aikaan rikkaimpien ja korkeapalkkaisimpien omaisuus- ja palkkakehitys osoittaa 
hurjia kasvulukuja. Varallisuutta syntyy, mutta se jakautuu epätasaisesti. Valtavat 
sisämarkkinat, joilla ei ole sitovia puitteita sosiaalisille normeille, hyödyttävät vain muutamia 
harvoja ja monet jäävät jälkeen.

Komission ja jäsenvaltioiden on johdonmukaisesti torjuttava tätä suuntausta toimivaltaansa 
kuuluvilla aloilla. Myöskään kriisin seurauksia ei saa maksattaa työntekijöillä. Nyt tarvitaan 
vahvoja ja toimivia osallistavia työehtosopimusjärjestelmiä ja yhdenmukainen lähestymistapa, 
jossa luodaan köyhyydeltä kaikissa elämänvaiheissa suojaava kehys, joka ulottuu 
toimeentuloturvasta vähimmäispalkkaan ja vähimmäiseläkkeisiin.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_FI.html%20#title2

