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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: 
EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen 
yhteensovittamisen välineenä
(2020/2007(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 45, 56, 153 ja 154 artiklan,

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

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vahvistamat työelämän perusnormit 
sekä sen työasiainhallintoa ja työsuojelutarkastuksia koskevat yleissopimukset ja 
suositukset,

– ottaa huomioon työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan kattavan unionin oikeudellisen 
säännöstön ja erityisesti toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/391/ETY1 ja sen erityisdirektiivit ja siihen liittyvät direktiivit,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät ”Uudelleenkoulutus ja 
osaamisen kehittäminen perustana kestävyyden ja työllistettävyyden lisäämiselle 
edistettäessä talouden elpymistä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta”,

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

– ottaa huomioon Euroopan työviranomaisen perustamisesta, asetusten (EY) 
N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 muuttamisesta ja päätöksen (EU) 
2016/344 kumoamisesta 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2019/11492,

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5. huhtikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20113,

1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 EUVL L 141, 27.5.2011 s. 1.



PE660.195v01-00 4/15 PR\1217539FI.docx

FI

– ottaa huomioon työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen 
tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta 
13. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/5894,

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20045,

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16. syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20096,

– ottaa huomioon maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 
21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1071/20097,

– ottaa huomioon maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevista yhteisistä säännöistä 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/20098,

– ottaa huomioon lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 
24. syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1008/20089,

– ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/200610,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta 
meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7. joulukuuta 1992 annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/9211,

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä 16. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/54/EU12,

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun 

4 EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.
5 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1. 
6 EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.
7 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.
8 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72.
9 EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.
10 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
11 EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7.
12 EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY13,

– ottaa huomioon maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä 11. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/15/EY14,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön 
(ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, 
merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevasta sopimuksesta 21. kesäkuuta 1999 
annetun neuvoston direktiivin 1999/63/EY15, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan 
kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, 
tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta 
16. helmikuuta 2009 annetulla neuvoston direktiivillä 2009/13/EY16,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16. joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY17,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta 
28. kesäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2018/95718,

– ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) 
muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/67/EU19,

– ottaa huomioon direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten 
sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta 
valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 
15. heinäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2020/105720,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 8. heinäkuuta 2019 
annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/118121,

13 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
14 EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35.
15 EYVL L 167, 2.7.1999, s. 33.
16 EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30.
17 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
18 EUVL L 173, 9.7.2018, s. 16.
19 EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11.
20 EUVL L 249, 31.7. 2020, s. 49.
21 EUVL L 185, 11.7.2019, s. 44.
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– ottaa huomioon pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin 
perustamisesta 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen (EU) 2016/34422,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston suosituksen eurooppalaisesta 
tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi 
23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 
kumoamisesta23,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä24,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman uudesta 
osaamisohjelmasta Euroopalle25,

– ottaa huomion 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman tehokkaiden 
työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa26,

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

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Elinikäisen oppimisen ja valmiuksien kehittämisen kestäväpohjainen 
rahoitus ammattitaitoisen työvoiman puutteen torjumiseksi” (puheenjohtajavaltio 
Kroatian pyytämä valmisteleva lausunto),

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi” (COM(2020)0274) ja siihen liittyvät komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2020)0121 ja SWD(2020)0122),

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

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kestävän kasvun strategia 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 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Euroopan vihreän 

22 EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12.
23 EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
25 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.
26 EUVL C 482, 23.12.2016, s. 31.
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kehityksen ohjelma” (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2019 annetun komission kertomuksen palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) 
N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/67/EU soveltamisesta ja täytäntöönpanosta 
(COM (2019)0426),

– ottaa huomioon komission vuoden 2019 vuosikertomuksen EU:n sisäisestä työvoiman 
liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon taitoja koskevia ennusteita ja vuoden 2030 suuntauksia ja haasteita 
koskevan Cedefopin kertomuksen ”Skills forecast – trends and challenges to 2030”,

– ottaa huomioon lähetettyjä työntekijöitä Euroopan unionissa koskevan Eurofoundin 
vuoden 2010 kertomuksen ˮPosted workers in the European Union (2010)ˮ27 ja 
kansalliset kertomukset,

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

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2020 annetut Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston ohjeet ”Covid-19: Takaisin työpaikalle – Työpaikkojen 
mukauttaminen ja työntekijöiden suojelu”,

– ottaa huomioon vuonna 2015 julkaistun parlamentin tutkimuksen EU:n sosiaalisista 
oikeuksista ja työelämän perusoikeuksista sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä ”EU 
Social and Labour Rights and EU Internal Market Law”,

– ottaa huomioon vuonna 2015 julkaistun komission tutkimuksen palkkojen määritystä 
koskevista järjestelmistä ja vähimmäispalkoista, joita sovelletaan lähetettyihin 
työntekijöihin direktiivin 96/71/EY mukaisesti tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä aloilla 
(Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers 
in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and 
sectors),

– ottaa huomioon vuonna 2015 julkaistun EU:n sisäisen liikkuvuuden sosiaalista 
ulottuvuutta koskevan Eurofoundin tutkimuksen ”Social dimension of intra-EU 
mobility: Impact on public services”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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(A9-0000/2020),

A. toteaa, että SEUT-sopimuksen 45 artiklassa määrätään, että vapaa liikkuvuus merkitsee 
sitä, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä 
työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan;

B. toteaa, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus ovat sisämarkkinoiden perusperiaatteita;

C. katsoo, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on Euroopan yhdentymisen kannalta 
välttämätöntä, hyödyttää sekä lähettävää että vastaanottavaa jäsenvaltiota ja on myös 
ennakkoedellytys taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamiselle; katsoo, ettei EU hyödynnä tällä hetkellä EU:n sisäisen 
liikkuvuuden koko potentiaalia;

D. toteaa, että erityisesti rahoituskriisin jälkeinen työvoimapula ja aivovuodon laajuus ovat 
saavuttaneet kriittisen tason joissakin jäsenvaltioissa ja muodostavat esteen 
talouskasvun jatkumiselle;

E. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää parantaa, mukauttaa ja yksinkertaistaa työvoiman 
liikkuvuutta koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon rajatylittävää valvontaa 
ja ehkäistä asiaan liittyviä väärinkäytöksiä, jotta voidaan suojella liikkuvien 
työntekijöiden oikeuksia sekä edistää yritysten ja etenkin pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) välistä tervettä kilpailua;

F. toteaa, että Euroopan työviranomainen (ELA) perustettiin edistämään 
oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen vahvistamista sisämarkkinoilla, työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon ja erittäin 
liikkuvia palveluita sekä tehostamaan pimeän työn torjuntaa koskevaa jäsenvaltioiden 
yhteistyötä;

G. toteaa, että epätyypilliset työmuodot ja näennäinen itsenäinen ammatinharjoittaminen 
vahingoittavat sosiaaliturvajärjestelmiä pitkällä aikavälillä ja lisäävät epävarmojen 
työpaikkojen määrää, minkä vuoksi niitä olisi torjuttava; katsoo, että alihankinnan 
lisääntyminen voi luoda mahdollisuuksia väärinkäytöksille, vaikka se on periaatteessa 
hyödyllistä yrityksille ja haavoittuvassa asemassa oleville työntekijöille;

H. toteaa, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus on yksi unionin toimintapolitiikkojen 
tärkeimmistä periaatteista; toteaa kuitenkin, että unionissa on edelleen merkittäviä eroja 
työoloissa ja palkoissa ja palkkaerot ovat tärkeimpiä syitä sille, että työntekijät lähtevät 
kotimaastaan;

I. toteaa, että sosiaalisen polkumyynnin kaltaiset vilpilliset käytännöt heikentävät 
sisämarkkinoiden periaatteiden tukea ja yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukykyä ja heikentävät unionin työntekijöiden oikeuksia ja luottamusta Euroopan 
yhdentymiseen; toteaa, että monimutkaiset työvoiman liikkuvuutta koskevat 
sääntelyjärjestelmät, liialliseen byrokratiaan liittyvät kysymykset ja erilainen ja usein 
ristiriitainen kansallinen lainsäädäntö vaikuttavat yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin;

J. toteaa, että yli kahdeksan prosenttia liikkuvista työntekijöistä työskentelee 
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terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, yli seitsemän prosenttia kuljetuspalveluiden alalla ja 
yli kymmenen prosenttia majoitus- ja elintarvikealalla;

K. toteaa covid-19-pandemian osoittaneen, että erittäin liikkuvat työntekijät, jotka liikkuvat 
toistuvasti joko unionin sisällä tai unioniin tai unionista, ovat korvaamattomia 
kansanterveyskriisin aikana ja että kausityöntekijät ja lähetetyt työntekijät edistivät 
oman ja perheidensä terveyden uhalla merkittävästi unionin kaupan ja talouden 
selviytymistä pandemian aikana;

L. toteaa, että covid-19-pandemian aikana kausityöntekijöillä ja lähetetyillä työntekijöillä 
ei usein ollut perusterveydenhuoltoa tai heidät karkotettiin jäsenvaltiosta, mikä vaaransi 
heidän ja muiden matkustajien ja yhteyshenkilöiden terveyden;

M. toteaa, että covid-19-pandemian puhkeaminen on paljastanut satojentuhansien 
kausityöntekijöiden vaikeat työ- ja elinolot EU:ssa ja pahentanut niitä ja että suurin osa 
kausityöntekijöistä on rajatyöntekijöitä ja siirtotyöläisiä;

N. toteaa pandemian tuoneen esille useita sääntelykehyksen rakenteellisia puutteita, jotka 
eivät välttämättä liity pelkästään pandemiaan;

O. toteaa, että työvoiman liikkuvuus ja erityisesti työntekijöiden lähettäminen aiheuttavat 
sitkeitä jännitteitä jäsenvaltioiden välillä, vaikka niiden olisi helpotettava osaamisen ja 
ammatillisen kokemuksen jakamista;

P. toteaa, että osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino ja osaamisvaje ovat 
merkittäviä haasteita unionin työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmille; toteaa, että 
työvoiman digitaalisen osaamisen puute on suuri; katsoo, että tutkintojen 
vastavuoroisella tunnustamisella ja avoimuudella on olennaisen tärkeä rooli ongelman 
ratkaisemisessa ja että ulkomaisten tutkintojen tunnustamista koskevat vaikeudet estävät 
rajat ylittävää liikkuvuutta;

Q. katsoo, että tehokkailla kolmikantaneuvotteluilla voidaan täydentää menestyksekkäästi 
hallitusten ja elinten toimia, joilla pyritään ratkaisemaan nykyisiä jännitteitä ja 
erimielisyyksiä EU:ssa mutta kolmikantaneuvottelut eivät ole vieläkään riittävän 
kehittyneet unionin tasolla;

1. muistuttaa, että liikkuvien työntekijöiden työolojen suojelun on katettava työntekijöiden 
vapaa liikkuvuus sekä palvelujen tarjoamisen vapaus; on huolissaan rajatyöntekijöiden 
ja liikkuvien työntekijöiden suojelun puutteista, joita on EU:n tasolla ja jotka 
covid-19-pandemia paljasti; korostaa, ettei työntekijöitä saa jättää jälkeen sen 
seurauksena, että he ovat toimineet vapaata liikkuvuutta koskevan oikeutensa tai 
palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien unionin sääntöjen mukaisesti;

2. muistuttaa Euroopan laajuisten toimitusketjujen luonteesta strategisilla 
teollisuudenaloilla, jotka ovat liikkuvien työntekijöiden ja palveluyritysten tärkeimpiä 
työllistäjiä ja toiminnan lähteitä ja joihin jäsenvaltioiden pandemian torjumiseksi 
määräämät koordinoimattomat ja pitkät karanteenit vaikuttavat voimakkaasti;

3. muistuttaa, että pitkät karanteenit, joita on usein noudatettava ennen saapumista ja 
paluun yhteydessä, voivat aiheuttaa raskaan taakan yrityksille sekä liikkuville 
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työntekijöille, rajatyöntekijöille ja heidän perheilleen erityisesti aloilla, joilla liikkuvuus 
on suurta;

4. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita pitämään erityisesti strategisten 
tuotantoketjujen, kuten laivanrakennus- tai rakennusalan, työntekijöitä olennaisten tai 
kriittisten ammattien harjoittajina ja siten vapauttamaan heidät tiukkaa karanteenia 
koskevasta vaatimuksesta koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden 
rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta annetun neuvoston suosituksen mukaisesti;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että ELA aloittaa toimintansa, jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukainen liikkuvuus ja työntekijöiden oikeuksien toteutumisen 
tehokas rajatylittävä valvonta;

6. kehottaa komissiota esittämään aloitteen digitaalisesta eurooppalaisesta 
sosiaaliturvatunnuksesta, joka on välttämätön oikeusvarmuuden, oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden ja työntekijöiden oikeuksien suojelun ja valvonnan varmistamiseksi ja 
oikeudenmukaisen kilpailun tukemiseksi sekä tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi;

7. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa ELA:n johdolla edelleen työvoiman 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja valvontamenettelyjä, mukaan lukien yhteiset 
tarkastukset ja tietojenvaihto;

8. muistuttaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkityksestä ja siitä, että on tärkeää 
tehostaa palvelujen tarjoamista ja ammatteja koskevien säännösten suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n tason kolmikantaneuvotteluja;

9. kehottaa komissiota käsittelemään kausityöntekijöiden turvallisten ja terveellisten 
työolojen tarvetta;

10. kehottaa komissiota ja ELA:ta tutkimaan lukuisia tapauksia, joissa pääsy 
työmarkkinoille on evätty, sekä työoloihin ja -ehtoihin liittyviä väärinkäytöksiä ja 
syrjintää kansallisuuden perusteella, jotka ovat tulleet selkeästi näkyville 
covid-19-kriisin aikana;

11. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kaikkia komission suosituksia, jotka koskevat 
covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä, koordinointia ja 
kumoamista;

12. kehottaa laatimaan yhtenäisen pöytäkirjan vapaasta liikkuvuudesta terveyskriiseissä ja 
muissa kriisitilanteissa;

13. korostaa tarvetta käyttää edelleen yhdenmukaistamisen ja vastavuoroisen tunnustamisen 
välineitä palvelujen tarjoamista ja ammattipätevyyden tunnustamista varten koko 
unionissa, jotta voidaan välttää liiallista byrokratiaa ja helpottaa kauppaa ja liikennettä;

14. panee merkille jäsenvaltioiden väliset menestyksekkäät kahdenväliset sopimukset 
sosiaaliturvaoikeuksien takaamiseksi, erityisesti rajatyöntekijöiden osalta, ja kehottaa 
EU:ta toteuttamaan toimia rajatyöntekijöiden, kausityöntekijöiden ja lähetettyjen 
työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien toteutumisen valvomiseksi terveyskriiseissä ja 
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muissa hätätilanteissa;

15. korostaa, että työvoiman liikkuvuutta ja palvelujen tarjontaa koskevat menettelyt olisi 
digitalisoitava täysin ja olisi muun muassa perustettava työntekijöille ja työnantajille 
tarkoitettu tukipalvelu, joka toimii ELA:n tiloissa sekä digitaalisesti että fyysisesti;

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan sosiaaliturvan asianmukaisen 
koordinoinnin muun muassa tarkistamalla asetusta (EY) N:o 883/2004 ja vahvistamalla 
oikeuksien siirrettävyyttä; kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan säännöksiään, jotka 
koskevat työntekijöitä yrityksen luovutuksen yhteydessä;

17. korostaa, että työvoiman liikkuvuutta koskevan unionin säännöstön valvonnan 
lisääminen ei saa millään tavalla johtaa pk-yrityksiin kohdistuvan byrokratian 
lisääntymiseen eikä kansallisuuteen perustuviin työmarkkinarajoituksiin myöskään 
aloilla, joilla liikkuvuus on suurta;

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

Valiokunta-aloitteisen mietinnön laatiminen käynnistettiin selvästi ennen kuin 
covid-19-pandemia puhkesi Euroopassa. Tämän vuoksi siinä käsiteltiin pääasiassa EU:n 
työmarkkinoihin liittyviä pitkään kestäneitä ja pitkäaikaisia kysymyksiä ja erityisesti 
liikkuvien työntekijöiden – siirtotyöläisten, kausityöntekijöiden, lähetettyjen työntekijöiden ja 
rajatyöntekijöiden – työoloja sekä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiviin 
palveluntarjoajiin, freelancereihin ja pk-yrityksiin kohdistuvaa nykyistä liiallista byrokratiaa 
ja oikeudellisia esteitä.

Liikkuva työvoima näytti ainakin ennen covid-19-pandemiaa vakautuvan, ja muuttajien 
työllistymisaste on EU-27-maissa keskimäärin yli 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
kokonaistyöllisyysaste. Tästä huolimatta työolosuhteet, palkkatasot, sosiaalinen polkumyynti 
ja syrjintä aiheuttavat edelleen huolta, ja palvelujen tarjonnalle on edelleen erilaisia 
oikeudellisia esteitä unionissa. Sidosryhmät korostavat tämän vuoksi erityisesti tutkintojen 
tunnustamisen merkitystä.

Covid-19-pandemia paljasti kuitenkin useita merkittävämpiä työvoiman liikkuvuuteen 
liittyviä ongelmia. Jotkut niistä liittyvät tiiviisti terveyskriisiin, toiset hätätilanteisiin. Osa 
niistä taas on rakenteellisia puutteita, joista tuli pandemian aikana entistä vakavampia ja 
näkyvämpiä.

I. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä oli alun perin tarkoitus käsitellä seuraavia 
kysymyksiä:

1. Lainsäädännön yhdenmukaistamisen puute EU:n tasolla. Vastaanottavan jäsenvaltion 
lainsäädäntöön olisi tehtävä useissa tapauksia muutoksia, joissa otettaisiin huomioon, miten 
palveluja tarjotaan. Laeissa ilmenevät merkittävät erot aiheuttavat yrityksille 
tiedonhankintakustannuksia ja siten käytännössä esteen sisäiselle liikkuvuudelle. Koska 
tällaiset säännökset ovat syrjimättömiä ja aiheuttavat ainoastaan lisäkustannuksia, niiden ei 
katsota rajoittavan markkinoille pääsyä, eivätkä perusvapaudet siten kata niitä. Yhteisten 
normien kodifioiminen kansallisella tasolla voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. 
Tällaisten asetusten ja direktiivien hyväksymisen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla.

2. Viimeaikaisista aloitteista huolimatta EU:n toimielimiä pidetään hitaina ja haluttomina 
käyttämään jaettua toimivaltaa työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevien säännösten alalla.

3. ELA:n rajalliset toimivaltuudet sekä se, ettei sen tulevan toiminnan laajuutta ole määritelty. 
ELA on EU:n erillisvirasto, jonka tehtävänä on auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä 
hyödyntämään mahdollisimman paljon vapaan liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja 
varmistaa työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus. Sen tavoitteena on auttaa kansallisia 
viranomaisia petosten ja väärinkäytösten torjunnassa ja samalla helpottaa kansalaisten 
liikkuvuutta. ELA:n toiminnan laajuus on kuitenkin rajallinen useiden keskeisten näkökohtien 
osalta. ELA:lla ei ole valtuuksia järjestää yhteisiä tarkastuksia. Se antaa kansallisille sääntöjen 
noudattamista valvoville viranomaisille oikeuden järjestää rajatylittäviä toimia ja osallistua 
niihin.
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4. Työntekijöiden ja erityisesti liikkuvien työntekijöiden, mukaan lukien etenkin lähetetyt 
työntekijät ja kausityöntekijät, oikeuksien toistuva ja järjestelmällinen loukkaaminen. 
Sidosryhmät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota sääntöjen rikkomiseen alihankintaketjuissa, 
näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen yhteydessä, näennäisen osa-aikatyön yhteydessä 
sekä epävarmoissa työoloissa erityisesti kausityöntekijöiden, maatalous- ja elintarvikealan 
työntekijöiden ja matkailualan työntekijöiden osalta. Olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota 
liikkuvien työntekijöiden sukupuoleen ja kansallisuuteen perustuvan syrjinnän esiintymiseen 
sekä niiden kolmansien maiden kansalaisten tilanteeseen, jotka työskentelevät EU:ssa 
liikkuvina työntekijöinä.

Vaikka kaikki jäsenvaltiot takaavat työoloja ja työntekijöiden oikeuksien väärinkäytön 
torjuntaa koskevat tietyt vähimmäisvaatimukset, yhtenäisiä työsuojelutarkastuksia koskevia 
normeja ei ole olemassa. Lisäksi usein väitetään, että eri jäsenvaltiot soveltavat erilaisia 
sääntöjä kausityöntekijöihin ja erityisesti kolmansien maiden kansalaisiin. ELA kehittää 
parhaillaan työsuojelutarkastuksille yhteistä mallia, jonka pitäisi olla valmis vuoden 2020 
loppuun mennessä tai vuoden 2021 alussa ja jossa on otettava huomioon edellä mainitut 
seikat.

Lisäksi on tärkeää korostaa, että jäsenvaltiot, joilla on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
pääasiallinen toimivalta, ovat yleensä haluttomia toteuttamaan toimia työntekijöiden ja 
liikkuvien työntekijöiden välisissä työoikeuteen liittyvissä kiistoissa.

ELA:n odotetaan helpottavan yhteisiä tarkastuksia. Yhteisiä tarkastuksia koskevista 
pilottijärjestelmistä saadut käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin nykyisten rajatylittävien 
valvontatoimien ja keskinäisen avunannon toimien puutteet. ELA-asetus kattaa vain puolet 
tarpeista. Siinä säädetään, että tiedonvaihdosta, keskinäisestä avunannosta ja yhteisistä 
tutkimuksista saatuja todisteita on pidettävä oikeudellisesti pätevinä asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Siinä ei kuitenkaan säädetä EU:n laajuisista luvista ja legitimoinnista.

ELA antaa kansallisille sääntöjen noudattamista valvoville viranomaisille oikeuden järjestää 
rajatylittäviä toimia ja osallistua niihin sekä perustaa ryhmiä. Tämän pitemmälle meneviä 
yhteistoiminnan valtuuksia ei kuitenkaan vahvisteta. ELA:lla ei ole EU:n laajuisia valtuuksia, 
jotka vastaisivat muiden EU:n elinten toimivaltaa yhteisissä toimissa (esimerkiksi 
tarkastusvaltuudet tai mahdollisuudet osallistua kilpailuoikeuden tai kuluttajansuojan alan 
koordinoituihin toimiin).

5. Työvoiman liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien yhdenmukaisten 
menettelyiden puuttuminen aiheuttaa vakaa huolta liiketoimintaympäristölle ja erityisesti 
pk-yrityksille. Lisäksi huolta aiheuttavat ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvät pitkään 
jatkuneet ongelmat edistystä edellyttävillä aloilla, kuten kipeästi tarvittavien 
tietotekniikka-alan ammattilaisten alalla Euroopassa. Eurooppalainen liike-elämä odottaa 
ELA:n tarjoavan ohjeita kansallisia hallintomenettelyjä, digitaalisia alustoja ja työvoiman 
liikkuvuuden helpottamista koskevasta tehostetusta yhteistyöstä. Euroopan 
työmarkkinaosapuolet ovat erityisesti kehottaneet perustamaan liikkuville työntekijöille, 
itsenäisille ammatinharjoittajille ja työnantajille tarkoitetun tukipalvelun.
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II. Mietinnön kattama ala laajeni merkittävästi covid-19-pandemian puhkeamisen 
jälkeen, ja siihen kuuluu useita ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja 
ammattialajärjestöjen esille ottamia kysymyksiä, joita on käsitelty systemaattisesti 
komission tiedonannoissa ja parlamentin päätöslauselmissa:

1. Covid-19-pandemia on korostanut satojentuhansien rajatyöntekijöiden, lähetettyjen 
työntekijöiden ja kausityöntekijöiden haastavia työoloja EU:ssa. Nämä erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevat työntekijäryhmät ovat osoittautuneet ratkaisevan tärkeiksi 
unionin terveydenhuoltojärjestelmien, elintarvikeketjujen, kuljetuksen ja talouden selviämisen 
kannalta. Kausityöntekijät ovat toimineet elintärkeänä työvoimana Saksan, Ranskan ja 
useiden muiden jäsenvaltioiden maatiloilla. He ovat varmistaneet elintarviketurvan kaikkialla 
Euroopassa, mutta heidän oikeutensa on usein evätty. Kuljetusalan työntekijät ovat taanneet 
oman ja perheidensä terveyden kustannuksella unionin toimitusketjujen toimivuuden, ja 
siirtotyöläiset ja lähetetyt terveydenhuoltoalan työntekijät ovat auttaneet merkittävästi 
pandemian torjunnassa maissa ja alueilla, joihin pandemia on eniten vaikuttanut.

Covid-19-pandemia on paljastanut ja tuonut yleiseen tietoon Alankomaiden ja Ranskan 
teurastamojen työntekijöiden ja Romaniasta ja Bulgariasta kotoisin olevien, Itävallassa 
alihankkijan palveluksessa työskentelevien terveydenhuoltoalan työntekijöiden huonot 
työolot. Monilta kausityöntekijöiltä evättiin pääsy työpaikalleen. Jotkut olivat eristyksissä 
vieraissa maissa ilman sosiaaliturvaa ja toimeentuloa, ja useita karkotettiin, koska he olivat 
saaneet koronavirustartunnan, eikä heillä ollut sairausvakuutusturvaa kotimaassaan.

Joidenkin Euroopassa olevien 1,9 miljoonan lähetetyn työntekijän ja 1,5 miljoonan 
rajatyöntekijän haavoittuva asema on ollut ongelma jo pitkään, mutta covid-19-kriisi on 
tuonut nämä akuutit ongelmat vielä selvemmin esille. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
(EMPL) valiokunnan jäsenet korostivat, että unionin lainsäädännön mukaan liikkuvien ja 
lähetettyjen työntekijöiden oikeudet on taattava samalla tavalla kuin kotimaisten 
työntekijöiden oikeudet ja niitä on myös suojeltava samoin. He kehottivat jäsenvaltioita 
tehostamaan työsuojelutarkastuksia tarvittaessa yhdessä ELA:n kanssa ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön lainsäädännön, jolla säädellään liikkuvuutta, myös vapaata 
liikkuvuutta, työntekijöiden lähettämistä ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, koskevia 
näkökohtia.

2. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tuli kiireellinen kysymys

EMPL-valiokunnan jäsenet korostivat myös, että menettelyjen ja hakemusten digitalisointi 
voisi auttaa kansallisten viranomaisten erilaisten sosiaaliturvajärjestelmien 
yhdenmukaistamisessa kaikkien EU:n työntekijöiden sosiaalisen suojelun varmistamiseksi.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan unionin lainsäädännön tarkistamista 
käsittelevä parlamentin neuvotteluryhmä kehotti myös kaikkia toimijoita etsimään pikaisesti 
tasapainoista ratkaisua, sillä se on sosiaalialan ensisijainen tavoite.

Jotkut jäsenet korostivat liikkuvia työntekijöitä työllistävien rekrytointiyritysten vastuuta ja 
pohtivat, tarvittaisiinko liikkuvien työntekijöiden suojelemiseksi tiukempia toimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää tilanteita, joissa he menettävät työpaikkansa lisäksi myös kotinsa. Toiset 
totesivat, että aidon vapaan liikkuvuuden ehdoton edellytys on työpaikan turvallisuus.
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Monet jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia, jotka säätelevät 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyviä uusia haasteita, mutta vielä ei ole 
yhtenäistä lähestymistapaa tai asianmukaisia ratkaisuja työntekijöille, joita mainitut 
kahdenväliset sopimukset eivät kata.

3. Komissio antoi suuntaviivat sen varmistamiseksi, että covid-19-pandemian torjunnan 
kannalta kriittisinä pidetyillä aloilla EU:ssa toimivat liikkuvat työntekijät pääsevät 
työpaikalleen. Suuntaviivoissa mainitaan maatalous- ja elintarvikeala yhtenä keskeisistä 
aloista erityisesti kausityöntekijöiden osalta.

ELA varmistaa, että työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia 
sääntöjä valvotaan oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. EMPL-valiokunnan puheenjohtaja 
Lucia Ďuriš Nicholsonová ilmoitti ELA:lle osoitetussa, 5. toukokuuta 2020 päivätyssä 
kirjeessään olevansa hyvin huolestunut kriittisten työntekijöiden haavoittuvasta asemasta 
covid-19-kriisin aikana.

Erityisesti tämänhetkisen pandemian vuoksi unionin sisäisen työvoiman liikkuvuuden 
edistäminen sopeutumis- tai vakautusmekanismina, jota helpottavat sekä työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus (SEUT-sopimuksen 45 artikla) että palvelujen tarjoamisen vapaus 
(SEUT-sopimuksen 56 artikla), on tärkeä väline, jolla voidaan tukea epäsymmetrisiin 
häiriöihin sopeutumista EU:ssa.

Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen EU:n jäsenvaltioon voi yhtäältä vähentää 
työttömyyttä taloudellisissa vaikeuksissa olevissa jäsenvaltioissa ja toisaalta lisätä 
kotitalouksien tuloja ja jopa työn verotuksesta saatavia verotuloja. Kaikki nämä ovat tärkeitä 
tekijöitä, jotka eivät ole kovin yleisiä työperäisen maahanmuuton yhteydessä.


