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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
(2020/2084(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 5 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9, 151, 152, 
153, 156, 157 ja 162 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat 
N:o 1, 8 ja 28,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen IV osaston 
(Yhteisvastuu),

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

– ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030,

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimukset ja erityisesti vuonna 1947 tehdyn 
ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen (nro 81),

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1, 3, 4, 5, 8, 
10 ja 13,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” 
(COM(2020)0014),

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

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan h-
hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” 
(COM(2020)0456),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”EU:n talousarvio 
Euroopan elpymissuunnitelman moottorina” (COM(2020)0442),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon mukautetusta 
komission työohjelmasta vuodeksi 2020 (COM(2020)0440),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2020 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian 
jälkeisen elpymisen tukemiseksi (COM(2020)0441),



PE657.413v01-00 4/12 PR\1213614FI.docx

FI

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi kestävää kilpailukykyä, 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta 
koulutuksesta (COM(2020)0275),

– ottaa huomioon ehdotukseen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Silta työelämään – 
entistä vahvempi nuorisotakuu” liitetyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2000)0124),

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista1,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen 
erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat2,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta3,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista4,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön aiheesta 
”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 
2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat”,

– 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,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 8. heinäkuuta 2019 
annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/11815,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0194.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0180.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0337.
5 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
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– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”6,

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

– ottaa huomioon 23. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edistettäessä innovointia 
digitaalitaloudessa”,

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

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Kohtuulliset vähimmäispalkat kaikkialle Eurooppaan”,

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

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”EU:n yhteiset vähimmäisvaatimukset työttömyysvakuutuksille – 
konkreettinen askel kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutumista 
käytännössä”,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) tutkimuksen 
”COVID-19: Policy responses across Europe”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

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

A. toteaa, että kestävä kehitys on yksi Euroopan unionin perustavoitteista; ottaa huomioon, 
että sosiaalinen markkinatalous perustuu kahteen toisiaan täydentävään pilariin: 
kilpailupolitiikan täytäntöönpanoon ja vahvoihin sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2010 käynnistetyllä Eurooppa 2020 -strategialla oli määrä 
edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua; toteaa, että huolimatta sanoista 
”kestävä” ja ”osallistava” asetettiin Lissabonin strategian täytäntöönpanossa kasvu 
useimpien muiden tavoitteiden edelle;

C. ottaa huomioon, että sosiaalihuoltojärjestelmät kattavat muun muassa sosiaaliturvan, 
terveydenhuollon, koulutuksen, asumisen, työllisyyden, oikeusasiat ja heikossa 
asemassa olevien ryhmien sosiaalipalvelut; ottaa huomioon, että työmarkkinaosapuolten 

6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
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vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut ovat työnantajien ja ammattiliittojen 
keskeisiä välineitä oikeudenmukaisten palkkojen ja työolojen aikaansaamiseksi;

D. toteaa, että sosiaalisten investointien kannalta keskeisiä politiikanaloja ovat muun 
muassa sosiaaliturva, terveydenhuolto, koulutus, asuminen, työllisyys, oikeusasiat ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien sosiaalipalvelut;

E. ottaa huomioon, että asunnottomuus on viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt 
70 prosentilla ja kasvua on tapahtunut tasaisesti suurimmassa osassa jäsenvaltioita;

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

G. toteaa, että työttömyysaste on yli 7 prosenttia ja nuorisotyöttömyysaste on noussut 
17 prosenttiin ja että sen odotetaan nousevan covid-19:n johdosta edelleen7;

H. ottaa huomioon, että kriisi on nostanut esiin rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden 
oikeuksiin liittyviä väärinkäytöksiä;

I. ottaa huomioon, että vammaiset henkilöt ovat erityisen alttiita kärsimään covid-19-
kriisissä;

1. korostaa, että EU on aloittanut siirtymisen vähähiiliseen, ilmastoneutraaliin, 
resurssitehokkaaseen ja kiertoon perustuvaan talouteen ja että tämän siirtymisen on 
kuljettava käsi kädessä hyvinvoinnin, sosiaalisen edistyksen, turvallisuuden, vaurauden, 
tasa-arvon ja osallisuuden lisääntymisen kanssa; katsoo, että sosiaalinen kestävyys on 
oikeudenmukaisen ja osallistavan digitaalisen muutoksen ja vihreän siirtymän 
perusedellytys; katsoo, että tämä elpymisen aikakausi on käytettävä hyväksi 
solidaarisuuteen, integraatioon, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, vaurauden 
oikeudenmukaiseen jakautumiseen, sukupuolten tasa-arvoon, laadukkaisiin julkisiin 
sosiaalihuoltojärjestelmiin, laadukkaisiin työpaikkoihin ja kestävään kasvuun 
perustuvien uudistusten toteuttamiseksi;

2. korostaa, että on laadittava kunnianhimoinen poliittinen ohjelma, johon sisältyy 
mitattavia, selkeitä ja pakollisia sosiaalisen kestävyyden tavoitteita ja indikaattoreita; 
huomauttaa, että seuraava EU:n sosiaalialan huippukokous, joka on määrä pitää 
Portossa toukokuussa 2021, tarjoaa 27 jäsenvaltion, Eurooppa-neuvoston, Euroopan 
parlamentin ja komission johtajille erinomaisen tilaisuuden hyväksyä tällainen 
toimintaohjelma korkeimmalla poliittisella tasolla;

Sosiaalisen edistyksen hallinnointikehys

3. katsoo, että Porton toimintaohjelmassa olisi sovellettava kaksitahoista lähestymistapaa 
eli siinä olisi keskityttävä EU:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 sosiaalista 
kestävyyttä koskevaan osioon ja samalla valmisteltava Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteiden toteuttamista ottamalla käyttöön kunnianhimoisia tavoitteita ja 
välineitä; huomauttaa, että osasyy siihen, että Lissabonin strategian sosiaalisen 

7 Työttömyystilastot: Eurostat, heinäkuu 2020
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ulottuvuuden menestys oli vaatimatonta, oli jäsenvaltioiden osallistumisen 
vapaaehtoisuus sekä tehokkaan täytäntöönpanon puute;

4. korostaa, että vahvaa sosiaalista Eurooppaa koskevan uuden toimintaohjelman 
tavoitteita on vahvistettava pakollista täytäntöönpanokelpoisuutta koskevalla 
vaatimuksella, joka vastaa unionin varojen saannin ehdoksi asetettuja taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä velvoitteita; on vakuuttunut, että sosiaalista ja kestävää Eurooppaa 
koskeva hallinnointikehys olisi kytkettävä seuraaviin uudistuksiin: Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sosiaalista edistystä koskevan pöytäkirjan 
sisällyttäminen perussopimuksiin, sosiaalisten oikeuksien suojeleminen suhteessa 
taloudellisiin vapauksiin sisämarkkinoilla sekä kestävää kehitystä ja sellaisen sosiaalista 
edistystä koskevan sopimuksen hyväksyminen, jossa sosiaalisten ja kestävyyttä 
koskevien tavoitteiden asettaminen määrätään pakolliseksi;

Taloudelliset resurssit vahvaa sosiaalista ja kestävää Eurooppaa varten

5. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti julkisen talouden joustoja covid-
19-pandemiakriisin sosiaalisten seurausten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi; korostaa, 
että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano Euroopan 
elpymissuunnitelman yhteydessä on yhtä tärkeää kuin vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalisen muutoksen täytäntöönpano; kehottaa siksi asettamaan yhdeksi kansallisten 
uudistusohjelmien tärkeimmistä tavoitteista sen, että tulevat elpymispakettiin liittyvät 
uudistukset johtavat sosiaaliseen lähentymiseen ylöspäin, myös taloudellisen tuen 
avulla; katsookin, että uudet Portossa asetettavat vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet olisi 
sisällytettävä elpymissuunnitelmaan taloudellisten ja ympäristötavoitteiden rinnalla;

6. korostaa, että elpymispakettiin sisältyvien sosiaalisten investointien olisi vastattava 
kunnianhimoltaan Porton toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita, jotta niille voidaan 
myös tarjota tarvittavaa taloudellista tukea, ja katsoo, että siksi erityisillä sosiaalisen 
edistyksen suunnitelmilla olisi täydennettävä kansallisia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia ja kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia;

7. pitää tervetulleena eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien 
lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamista; kehottaa komissiota 
selvittämään mahdollisuutta ottaa käyttöön tätä koskeva pysyvä erityisväline; korostaa, 
että julkista rahoitustukea saavien yritysten ei pidä irtisanoa työntekijöitä, alentaa 
palkkoja, vähentää työntekijöiden oikeuksia ja suojelua tai maksaa johtajille bonuksia 
tai osinkoja osakkeenomistajille;

8. suhtautuu myönteisesti ilmoitukseen EU:n työttömyysvakuutusjärjestelmän 
kehittämisestä;

9. on tyytyväinen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käyttöönottoon; muistuttaa, että 
ilmastonmuutoksen torjunnalla ja siitä johtuvilla rakennemuutoksilla on merkittävä 
vaikutus moniin Euroopan alueisiin ja niiden asukkaisiin;

10. on huolissaan siitä, että covid-19-pandemiasta elpymisen yhteydessä lähivuosina on 
puututtava lasten köyhyyteen; painottaa, että jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
vähintään 5 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) yhteistyössä hallinnoitavista 
määrärahoista eurooppalaisen lapsitakuujärjestelmän mukaisten toimien tukemiseen; 
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vaatii luomaan ESR+:n yhteyteen erillisen budjettikohdan eurooppalaista lapsitakuuta 
varten ja osoittamaan sille 20 miljardin euron suuruiset määrärahat;

11. pitää tässä mielessä myönteisinä komission suunnitelmia vahvistaa eurooppalaista 
nuorisotakuuta;

Porton toimintaohjelma: tavoitteet ja ehdotukset

12. katsoo, että vahvan sosiaalista Eurooppaa koskevan ja kestävää kehitystä tukevan 
toimintaohjelman olisi sisällettävä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
indikaattoreita ja sen olisi katettava seuraavat alat: säällinen työ, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet, vankat sosiaalihuoltojärjestelmät sekä 
oikeudenmukainen liikkuvuus;

1. Säällinen työ ja kestävät ja osallistavat työmarkkinat

13. kehottaa komissiota esittämään vähimmäispalkkoja ja työehtosopimusneuvotteluja 
koskevan oikeudellisen kehyksen, jotta voidaan poistaa työssäkäyvien köyhyys ja 
edistää keskitettyä sopimista; kehottaa uudelleen komissiota toteuttamaan 
toimeentuloon riittävän palkan indeksiä koskevan tutkimuksen, jotta 
työmarkkinaosapuolet voisivat käyttää indeksiä vertailuvälineenä;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että keskitetyn sopimisen 
piirissä olevien työpaikkojen osuus on 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;

15. kehottaa tukemaan vahvistetulla nuorisotakuuvälineellä edellä esitetyn kaltaisia 
aloitteita ja pyrkimään vähentämään pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä vähintään 
50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä;

16. kehottaa komissiota sisällyttämään työn laadun nostamista Euroopan laajuisesti 
koskevan yleistavoitteen eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja sosiaali-indikaattoreiden 
tulostauluun, jotta voidaan ohjata ja arvioida työllisyyspolitiikkojen vaikutusta kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon 
eri jäsenvaltioissa;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään saavuttamaan määräaikaisten 
työsuhteiden vähentämistä koskevan tavoitteen, niin että niiden osuus 
kokonaistyöllisyydestä on alle 10 prosenttia ja että yli 80 prosenttia luoduista 
työpaikoista on keskipalkkaisia tai korkeapalkkaisia ja syntyy kestävillä aloilla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan nollatuntisopimuksia koskevan 
käytännön;

18. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan työpaikkakuolemien hävittämiseen vuoteen 2030 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisia ehdotuksia liikuntaelinten 
sairauksien ja stressiperäisten sairauksien ehkäisemiseksi; kehottaa komissiota 
esittämään EU:n strategisen omaishoitajaohjelman lisäaskeleena kohti EU:n 
terveydenhoitoalan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä laatukysymyksissä;

19. kehottaa komissiota ehdottamaan säällisiä työoloja ja -oikeuksia digitaalitaloudessa 
koskevaa direktiiviä, jonka piiriin kuuluvat myös epätyypillistä työtä tekevät, 
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alustatalousyritysten työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat; pyytää komissiota 
sisällyttämään tähän direktiiviin oikeudenmukaista etätyötä ja oikeutta olla 
tavoittamattomissa koskevat vähimmäisvaatimukset;

20. kehottaa komissiota esittelemään työntekijöille tiedottamista, heidän kuulemistaan ja 
osallistumistaan eurooppalaisissa yhtiömuodoissa, alihankintaketjut ja franchise-
toimijat mukaan luettuina, ja eurooppalaisia yritysten liikkuvuusvälineitä käyttävissä 
yhtiöissä koskevan uuden puitedirektiivin vähimmäisvaatimusten asettamiseksi; 
kehottaa myös tarkistamaan eurooppalaisesta yritysneuvostosta (EWC) annettua 
direktiiviä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan tarvittavat edellytykset ja 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosenttia 
yrityksistä kuuluu kestäviä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien sopimusten 
piiriin;

22. vaatii jäsenvaltioita lisäämään täytäntöönpanovalmiuksiaan, jotta viimeistään vuoteen 
2030 mennessä kutakin 10 000 työntekijää kohti on vähintään yksi työsuojelutarkastaja;

2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan eurooppalaisen lapsitakuun 
täytäntöönpanoa, jotta vuoteen 2030 mennessä jokaisella lapsella EU:ssa on täysi 
mahdollisuus saada laadukasta ja maksutonta terveydenhuoltoa, koulutusta ja 
lastenhoitoa, elää ihmisarvoisessa kodissa ja saada riittävää ravitsemusta;

24. vaatii, että komissio ehdottaa täysin kattavaa vähimmäistulojärjestelmiä koskevaa 
kehystä; 

25. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sitoutumaan sukupuolten palkkaeron – ja siitä 
johtuvan eläke-eron – poistamiseen ja asettamaan tavoitteeksi sen, että palkkaero on 
nolla prosenttia vuoteen 2030 mennessä, sekä esittämään palkkauksen avoimuutta 
koskevan oikeudellisen kehyksen;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtokuntiin kohdistuvan lasikattovaikutuksen poistamiseen asettamalla tavoitteeksi 
naisten vähintään 40 prosentin osuuden ylemmissä johtotehtävissä;

27. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaksi 
Euroopan vammaisstrategiaksi; kannattaa ammatillisen koulutuksen edistämistä, myös 
haavoittuvia ryhmiä ja vammaisia henkilöitä varten;

3. Vankat sosiaalihuoltojärjestelmät

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan 30 prosenttia elpymis- ja 
palautumistukivälineen varoista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
täytäntöönpanoon, jotta köyhyys voidaan poistaa;

29. korostaa, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on kansalaisia kohtaan velvollisuus varmistaa, 
että kaikilla on mahdollisuus saada kunnollinen ja kohtuuhintainen asunto; kehottaa 
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komissiota ja jäsenvaltioita maksimoimaan investointitoimet kohtuuhintaisiin 
asuntoihin matala- ja keskituloisten ryhmien (kolme alinta viidennestä) asuntotarpeiden 
kattamiseksi ja varmistamaan, että vähintään 30 prosenttia kaikista uusista asunnoista 
on näille tuloryhmille tarkoitettuja kohtuuhintaisia asuntoja, sekä poistamaan 
energiaköyhyyden vuoteen 2030 mennessä;

30. vaatii sisällyttämään kaikki työntekijät sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja myöntämään 
heille oikeuden työttömyysetuuksiin, palkalliseen sairauslomaan, 
tapaturmavakuutukseen ja suojaan perusteettomia irtisanomisia vastaan;

31. korostaa, että julkisen, solidaarisen ja riittävän työ- ja vanhuuseläkkeen yleinen 
saatavuus on taattava kaikille;

4. Oikeudenmukainen liikkuvuus

32. kehottaa komissiota tarkistamaan vuokratyöntekijöitä koskevaa direktiiviä, jotta 
luodaan oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan ihmisarvoiset työolot ja yhdenvertainen 
kohtelu EU:n sisäisille kausityöntekijöille ja määräaikaisen työsopimuksen 
vuokratyövoimaa välittävän yrityksen tai muuntyyppisen työmarkkinoilla toimivan 
välittäjän kanssa tehneille liikkuville työntekijöille; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä seuraavat osatekijät: sellaisia työmarkkinoilla toimivia välittäjiä koskeva 
kielto, jotka eivät noudata vuokratyöntekijöitä koskevaa direktiiviä, taattu 
vähimmäispalkka, taattu vähimmäistyötuntimäärä viikossa/kuukaudessa, jota työnantaja 
ei voi vähentää vähimmäispalkasta millään perusteella, palkkavähennysten soveltamatta 
jättäminen osa-aikaisten työsopimusten osalta, yhdenvertaisen kohtelun takaaminen 
kaikille henkilöille, jotka nauttivat asianomaisessa jäsenvaltiossa samaa suojaa kuin 
saman yrityksen/alan työntekijät, vaatimus, jonka mukaan kaikkien sisämarkkinoilla 
toimivien vuokratyövoimaa välittävien yritysten on rekisteröidyttävä unionin tason 
luetteloon ja hankittava sisämarkkinoilla toimimiseen oikeuttava sertifikaatti, ja 
vilpillisiä palvelukseenottomenettelyjä soveltavia tai ihmiskauppaa työvoiman 
hyväksikäyttötarkoituksessa harjoittavia yrityksiä koskeva seuraamusjärjestelmä;

33. korostaa, että tytäryhtiöiden tai alihankintaketjujen perustamista koskevat käytännöt, 
joiden tarkoituksena on alentaa sosiaaliturvamaksuja luomatta aidosti voimassa olevaa 
sosiaaliturvaa, heikentävät sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä, ja vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan niihin; kehottaa komissiota ryhtymään lainsäädäntötoimiin 
alihankintaketjun sallitun pituuden rajoittamiseksi ja yleisen solidaarisen vastuun 
varmistamiseksi koko alihankintaketjussa työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi;

34. korostaa, että jotta Euroopan työviranomainen voisi torjua tehokkaasti sosiaalista 
polkumyyntiä sekä työntekijöiden hyväksikäyttöä ja huonoa kohtelua, sille olisi 
annettava mahdollisuus valvoa yrityksiä ja määrätä seuraamuksia yrityksille, jotka eivät 
noudata sääntöjä; kehottaa komissiota sisällyttämään tämän Euroopan työviranomaisen 
toimeksiannon arviointiin;

35. on erittäin huolissaan nykyisestä kolmansien maiden kansalaisten osuuden kasvusta 
aloilla, joilla on epävarmojen työehtojen soveltamisen ja väärinkäytösten maine;

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan työmarkkinoilla tapahtuu suuria muutoksia. Nämä muutokset luovat haasteita ja 
uusia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin unionin 
kansalaisiin.

Sosiaalinen markkinatalous perustuu sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja sosiaaliseen 
reiluuteen. Yhteiskuntia olisi autettava vastaamaan muutoksiin tehokkaasti, jotta niiden 
selviytymiskyky vahvistuu ja jotta ne voivat saavuttaa mahdollisimman korkeat 
elämänlaadulle asetetut vaatimukset ja edistää hyvinvointia. Vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen edetessä sekä väestön ikääntyessä käy selväksi, että Euroopan talouden, 
työsuhteiden ja sosiaaliasioiden on mukauduttava niihin ja vieläpä hyvin nopeasti.

EU:ssa on tällä hetkellä työelämässä ennätykselliset 241,5 miljoonaa henkilöä. 
Kansainvälisen rahoituskriisin ja nykyisen pandemiakriisin seurauksena työssäkäyvien 
ihmisten on kuitenkin usein vaikeaa huolehtia jokapäiväisistä tarpeistaan. EU:ssa 
työskenteleville ihmisille maksettava kohtuullinen vähimmäispalkka voi mahdollistaa 
säällisen toimeentulon. Tässä mietinnössä pyritään tarkastelemaan ja korostamaan seuraavia 
suuria haasteita: ihmisarvoista toimeentuloa ja oikeudenmukaista vähimmäispalkkaa 
työntekijöille koskeva pyyntö, nuorisotyöttömyyden jatkuvan kasvun torjunta, matalan 
osaamistason työntekijöiden auttaminen hyödyntämään elinikäistä oppimista, 
samapalkkaisuuden periaatteen noudattamisen varmistaminen ja sukupuolten välisten erojen 
poistaminen, kohtuuhintainen asuminen, vammaisten henkilöiden sosiaalinen osallisuus ja 
pääsy työmarkkinoille, terveydenhuollon infrastruktuurin kohentaminen ja sen 
kohtuuhintainen saatavuus sekä sairauksien ja ennen muuta syöpäsairauksien torjunta 
komission toimintasuunnitelman mukaisesti. Covid-19-pandemiakriisi on pahentanut näitä 
haasteita, ja siksi tässä strategisessa mietinnössä esitettyyn toimintakehotukseen on 
ehdottomasti vastattava.

Oikeudenmukaisissa siirtymisissä on kyse siirtymisestä vihreämpään ja digitaaliseen 
talouteen, joka vaikuttaa laaja-alaisesti ja perusteellisesti alueisiin, kaupunkeihin ja 
paikallisväestöön, mutta yhtä lailla myös eri aloihin ja työntekijöihin.
Jotta varmistetaan siirtymien oikeudenmukaisuus, on olennaisen tärkeää, että sosiaaliset 
näkökohdat otetaan huomioon tulevassa päätöksenteossa. Vain jos investoimme inhimilliseen 
pääomaan ja varmistamme riittävän suojelun kaikille työntekijöille voimme olla varmoja, että 
kukaan ei jää jälkeen muista. Oikeudenmukaisten siirtymien toteutuminen liittyy suoraan 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja siinä vahvistettujen 20 avainperiaatteen 
täytäntöönpanoon.

Tämän mietinnön tarkoituksena on korostaa tärkeimpiä haasteita, joita Euroopan 
työmarkkinat, alueet, toimialat ja työntekijät kohtaavat seuraavien kymmenen vuoden aikana, 
ja kuvata keskeisiä aloitteita, jotka on käynnistettävä haasteisiin vastaamiseksi. Esittelijät 
kehottavat näin ollen hyväksymään ensi vuonna Portossa järjestettävässä sosiaalialan 
huippukokouksessa keskeisen sosiaalisen toimintaohjelman (Porton toimintaohjelma).

Mietintö on jaettu kolmeen osaan: sosiaalisen edistyksen hallinnointikehys, taloudelliset 
resurssit vahvaa sosiaalista ja kestävää Eurooppaa varten, ja Porton toimintaohjelma: 
tavoitteet ja ehdotukset.
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Ensimmäisessä osassa keskitytään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon 
ja kestävää kehitystä ja sosiaalista edistystä koskevan sopimuksen hyväksymiseen. Toisessa 
osassa pääpaino on oikeudenmukaisen siirtymän edellyttämissä rahoitusvälineissä, kuten 
Euroopan sosiaalirahasto, nuorisotakuu, lapsitakuu, SURE-tukiväline ja oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto.

Kolmannessa osassa esitellään edellä mainittu Porton toimintaohjelma, jossa painotetaan 
erilaisia, seuraaviin aloihin liittyviä pakollisia tavoitteita ja ehdotuksia: 

1. SÄÄLLINEN TYÖ JA KESTÄVÄT JA OSALLISTAVAT TYÖMARKKINAT
2. SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS JA YHTÄLÄISET 

MAHDOLLISUUDET
3. VANKAT SOSIAALIHUOLTOJÄRJESTELMÄT
4. OIKEUDENMUKAINEN LIIKKUVUUS

Kussakin jaksossa esitetään tavoitteita, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Koska 
jokaisen työntekijän olisi saatava työstään ihmisarvoiseen toimeentuloon riittävä palkka, 
esittelijät kehottavat varmistamaan laajan kattavuusasteen keskitetylle sopimiselle. 
Työehtosopimusneuvotteluiden käyminen on hyvin toimivien sosiaalisten markkinatalouksien 
ytimessä ja yksi parhaista keinoista edistää ihmisarvoisia palkkoja EU:ssa. 
Työehtosopimusneuvotteluilla ei voida säännellä ainoastaan palkkatasoja vaan myös työoloja, 
ja niillä voi olla vahva korrelaatio työntekijöiden osallistumisen ja yritysten tulosten ja tulojen 
välillä.

Samalla nuorisotyöttömyys olisi vähintään puolitettava, mikä on kunnianhimoinen ja tärkeä 
tavoite.

Toinen näkökohta on sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolten väliset palkkaerot olisi poistettava 
ja naisten osuutta julkisesti noteerattujen yhtiöiden ylemmissä johtotehtävissä on edistettävä.
Lisäksi mietinnössä peräänkuulutetaan kaikkien saatavilla olevaa kohtuuhintaista asumista 
kaikille sekä sosiaalisen suojelun vähimmäistasoa.

Esittelijät katsovat, että viittaamalla covid-19-pandemian vaikutuksiin terveydenhuoltoalan 
työntekijöihin ja erityisesti omaishoitajiin ja ottamalla käyttöön heitä koskevan sekä 
terveydenhuollon infrastruktuurin parantamiseen ja sen saatavuuteen keskittyvän 
kokonaisvaltaisen strategian voidaan työntekijöiden tarpeet ottaa paremmin huomioon 
EU:ssa.

Katsomme myös, että on edistettävä rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden oikeuksia. 
Mietinnössä korostetaan Euroopan työviranomaisen merkitystä tässä suhteessa ja kehotetaan 
lisäämään sen toimivaltuuksia, jotka koskevat nopeaa koordinointia kansallisten 
viranomaisten kanssa, tarkastuksia ja vastuualueiden laajentamista.


