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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kestävän kasvun strategian 
2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2020/2244(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon vuotuisesta 
kestävän kasvun strategiasta 2021 (COM(2020)0575),

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2020 annetun komission ehdotuksen komission ja 
neuvoston yhteiseksi työllisyysraportiksi 20211,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2020 julkaistun OECD:n talouskatsauksen niteessä 2020 
julkaistun version 22,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista3,

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

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman,

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

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma” (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 elpymis- ja palautumistukivälineen,

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

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE
3 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä4,

– 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),

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi” (COM(2020)0274),

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

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0124), joka on liitetty ehdotukseen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Silta 
työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu” (COM(2020)0277),

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista5,

– 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 määrärahat6,

– ottaa huomioon kevään 2020 Euroopan talousennusteen, jonka komissio julkaisi 
6. toukokuuta 20207,

– 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”,

4 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 89.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0194.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
%20https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
%20https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) 
24. kesäkuuta 2020 julkaistun tutkimuksen ”COVID-19: Policy responses across 
Europe”,

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

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

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan uusi 
teollisuusstrategia” (COM(2020)0102),

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2018 annetun OECD:n selvityksen ”A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility’8,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyydestä: 
sukupuolinäkökulma9,

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

– ottaa huomioon Eurofoundin kuudennen Euroopan työolotutkimuksen yleiskatsauksen 
(vuoden 2017 päivitys)10,

– ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun komission ja Eurofoundin yhteisen raportin 
”How computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European 
Working Conditions Survey’, 11,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) tieteellisen 
ennakoinnin yksikön (STOA) tutkimuksen ”Rethinking education in the digital age”,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa12,

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

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Keinot 
loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen 
laadukkaisiin työpaikkoihin”13,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käydyt keskustelut 

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
12 EUVL C 363, 28.10.2020, s. 80.
13 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 9.

%20https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
%20https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2021 painopisteistä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9-
0000/2021),

A. ottaa huomioon, että komission syksyn 2020 talousennusteessa EU:n BKT:n arvioitiin 
supistuvan noin 7,5 prosenttia vuonna 2020 ennen kuin se kasvaa 4 prosenttia vuonna 
2021 ja edelleen 3 prosenttia vuonna 2022, koska Euroopan talouden tuotanto tuskin 
palautuu pandemiaa edeltäneelle tasolle vuonna 2022;

B. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on kääntänyt kuuden viime vuoden ajan vallinneen 
27 jäsenvaltion EU:n työllisyysasteen positiivisen suuntauksen, mikä on johtanut 
työssäkäyvien määrän vähenemiseen noin 6,1 miljoonalla vuoden 2020 toisella 
neljänneksellä ja ennustettuun vähenemiseen 4,5 prosentilla vuoden 2020 aikana14; 
toteaa, että työmarkkinoilla pysyvät työntekijät ovat joutuneet kärsimään työtuntien 
huomattavasta vähenemisestä ja näin ollen tulonmenetyksistä;

C. ottaa huomioon, että tehdyt työtunnit lisääntyvät nopeammin kuin henkilöstömäärä ja 
että myös työllisyys voi aleta entisestään, kun lyhennetyn työajan järjestelmät 
lakkautetaan; ottaa huomioon, että työntekijöiden uudelleenkohdentaminen on yleensä 
pitkällinen prosessi, minkä vuoksi työllisyyden odotetaan vähenevän hieman vuonna 
2021;

D. ottaa huomioon, että ennen covid-19-pandemiaa talouden suuntauksia pidettiin yleisesti 
myönteisinä eurooppalaisen ohjausjakson vuotuisissa arvioinneissa; ottaa huomioon, 
että on näyttöä siitä, että ihmisten välillä sekä valtioiden ja alueiden välillä ja sisällä on 
edelleen jatkuvaa ja kasvavaa eriarvoisuutta;

E. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on pahentanut palkkaeroja eri puolilla maailmaa, ja 
niitä on vain osittain kompensoitu valtiontuilla ja vähimmäispalkkapolitiikalla; ottaa 
huomioon, että eriarvoisuuden lisääntyminen vaikuttaa eniten matalapalkkaisiin 
työntekijöihin, suhteettoman paljon naisiin ja uusissa epävarmoissa työsuhteissa oleviin 
nuoriin;

F. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyysaste on noussut covid-19-kriisin vuoksi ja oli 
17,1 prosenttia syyskuussa 2020; toteaa, että 11,6 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista 
on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET-nuoret)15; katsoo, että sukupolvien 
välisen eriarvoisuuden lisääntyminen vaikuttaa hyvinvointijärjestelmämme 
kestävyyteen ja demokraattiseen terveyteemme;

G. ottaa huomioon, että naiset ovat erityisen alttiita työmarkkinoiden muutoksille 
sosiaalisten hoivatehtävien, ammatillisen eriytymisen ja epävarmempien työsuhteiden 

14 Komission ehdotus, annettu 18. marraskuuta 2020, komission ja neuvoston yhteiseksi työllisyysraportiksi 
2021 (JER2021).
15 JER 2021.
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vuoksi; ottaa huomioon, että moniperusteisen arvioinnin mukaan haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin kuuluvat naiset, kuten nuoret naiset, joilla on lapsia, 
vammaiset tai maahanmuuttajataustaiset naiset, ovat todennäköisemmin huonommassa 
asemassa;

H. katsoo, että sukupuolten välinen työllisyysero (11,4 prosenttia), sukupuolten välinen 
palkkaero (14 prosenttia) ja sukupuolten välinen eläke-ero (30 prosenttia) ovat edelleen 
liian suuret; katsoo, että naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen, 
samapalkkaisuuden varmistaminen ja työ- ja yksityiselämän hyvän tasapainon 
helpottaminen, myös miesten osalta, ovat elintärkeitä kestävälle talouskasvulle ja 
kehitykselle, tuottavuudelle ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydelle EU:ssa;

I. ottaa huomioon, että määräaikaisten työntekijöiden työttömyys on lisääntynyt covid-19-
pandemian aikana; ottaa huomioon, että joka viides työntekijä EU:ssa on 
huonolaatuisessa työpaikassa; ottaa huomioon, että työmarkkinoiden polarisaation ja 
epätyypillisten työmuotojen odotetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana lisääntyvän 
entisestään ja että työpaikkojen määrä osaamiskirjon ylä- ja alapäässä todennäköisesti 
kasvaa16;

J. ottaa huomioon, että uusia työmuotoja, kuten etätyö ja epätyypilliset työtavat, on 
ilmaantunut tai ne ovat yleistyneet, ja ottaa huomioon, että myös uusia realiteetteja on 
ilmaantunut ja nykyiset suuntaukset ovat voimistuneet sulkutoimien aikana, mukaan 
lukien naisiin kohdistuva perheväkivalta ja työntekijöiden terveysongelmat, erityisesti 
psykologiset ongelmat;

K. ottaa huomioon, että pandemia on lisännyt terveyteen liittyvää ja sosiaalista 
eriarvoisuutta17 ja että köyhyysasteen ennustetaan kasvavan yhtenä covid-19-kriisin 
vaikutuksista: ottaa huomioon, että Eurofoundin tutkimuksessa ehdotetaan, että 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvää sosiaali-indikaattorien tulostaulua 
olisi täydennettävä lisäindikaattoreilla, jotka koskevat työn laatua, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, vahvoja sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
oikeudenmukaista liikkuvuutta;

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on ratkaisevan tärkeää Euroopan 
sosiaalisessa mallissa, jotta voidaan löytää räätälöityjä ratkaisuja työmarkkinoille; ottaa 
huomioon, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on heikentynyt ja 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on vähentynyt kaikkialla Euroopassa vuoden 
2008 kriisiä seuranneen hajauttamisprosessin ja joissakin jäsenvaltioissa toteutettujen 
työmarkkinauudistusten seurauksena, kuten eurooppalaista ohjausjaksoa koskevissa 
maaraporteissa todetaan;

M. katsoo, että väestörakenteen muutos edellyttää kattavaa lähestymistapaa, joka perustuu 
erilaisten poliittisten ratkaisujen yhdistelmään eläkkeiden, sosiaaliturvan, 
hoitopalvelujen, asumisen, varhaiskasvatuksen, pitkäaikaishoidon, 
terveydenhuoltojärjestelmien, sosiaalisen osallisuuden, maahanmuuttajien 

16 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators, Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester. 
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kotouttamisen sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon, sukupuolten tasa-arvon, korkean 
työllisyyden ja korkean palkkatason aloilla;

N. ottaa huomioon, että edessämme on kriittinen aikakausi historiassa: ajatus talouskasvun 
automaattisesta valumisesta yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin on asetettu laajalti 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että keskiluokka on ohentunut, ruumiillisen työn ja 
alustatyöntekijöiden työolot ovat yhä epävarmempia ja tulot ja varallisuus polarisoituvat 
yhä enemmän;

O. katsoo, että toisin kuin syrjäyttämishypoteesissa, joka on vallinnut viimeisten kolmen 
vuosikymmenen ajan taloudellisessa ajattelussa, julkisilla investoinneilla ja niiden 
houkutteluvaikutuksilla olisi oltava keskeinen asema tässä uudessa talousmallissa;

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin sisällyttämiseen 
vuotuiseen kestävän kasvun strategiaan 2021; kehottaa antamaan uudessa talousmallissa 
oikeudenmukaisuudelle ja sosiaalisille oikeuksille yhtä suuren painoarvonkuin 
makrotaloudelliselle vakaudelle; korostaa sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun keskeistä 
roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa18;

2. toteaa, että 10 vuotta talouspolitiikan koordinointia koskevan eurooppalaisen 
ohjausjakson käyttöönoton jälkeen unionin työllisyys- ja sosiaalialan epäkohtia, kuten 
työmarkkinoiden eriytymistä, palkkaeroja ja lapsiköyhyyttä, ei edelleenkään ole 
ratkaistu vaan ne ovat pahentuneet, mikä on osoitus siitä, että kansallisen tason julkinen 
politiikka ei riitä kehittämään oikeudenmukaisempia eurooppalaisia työmarkkinoita 
vaan tarvitaan tehokkaampia ja kauaskantoisempia EU:n tason politiikkoja;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita uudistamaan rahoituslainsäädäntöä ja 
eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta voidaan vahvistaa demokraattista vastuuvelvollisuutta 
ja Euroopan parlamentin osallistumista; korostaa, että sosiaaliturvajärjestelmiä ja 
laadukkaita työpaikkoja koskevat sosiaalisen edistyksen tavoitteet on suojattava 
makrotaloudellisten ehtojen soveltamiselta;

4. korostaa, että vuotuisessa kestävän kasvun strategiassa 2021 mainitaan kilpailukykyistä 
kestävyyttä koskevan EU:n tavoitteen saavuttaminen, mutta tätä ei ole määritelty 
tavoitteeksi EU:n perussopimuksissa eikä sitä mainita YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteissa; kehottaa siksi komissiota saavuttamaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 9 artiklassa määritellyt tavoitteet sekä täsmentämään selviytymiskyvyn 
määritelmää siten, ettei se rajoitu ainoastaan kykyyn kestää haasteita ja selviytyä niistä 
vaan sisältää myös siirtymien toteuttamisen kestävällä, oikeudenmukaisella ja 
demokraattisella tavalla19;

5. korostaa, että sosiaalinen edistys sekä vihreät ja digitaaliset siirtymät on sisällytettävä 
investointiprioriteetteihin, jotta heikossa asemassa olevia ihmisiä voidaan suojella 
nykyisen kriisin kielteisiltä vaikutuksilta; muistuttaa, että sosiaalista edistystä koskevat 

18 Social Score of Indicators. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators
19 Komission tiedonanto, 9. syyskuuta 2020 , ”Strateginen ennakointiraportti 2020 – edellytysten luominen 
Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi” (COM(2020)0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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suunnitelmat on sisällytettävä kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, joissa 
hahmotellaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sosiaalisten investointien 
täytäntöönpanoa;

6. korostaa, että verotuksen joustavuus sosiaalisiin oikeuksiin tehtävien investointien 
tukemiseksi on erittäin tärkeää, samoin kuin kaikkien Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilariin kirjattujen periaatteiden tehokas ja kaikissa vaiheissa tapahtuva 
valtavirtaistaminen; vaatii, että kaikki ehdotetut finanssipoliittiset toimenpiteet 
arvioidaan etukäteen ja niitä seurataan SEUT-sopimuksen 9 artiklan määräysten 
mukaisesti, jotta voidaan arvioida niiden sosiaalisia vaikutuksia, ja että ne otetaan 
huomioon vain, jos ne edistävät ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista lähentymistä ja 
hyvinvointinormien parantamista jäsenvaltioissa;

7. pitää valitettavana, että tietojen esitystapa yhteisessä työllisyysraportissa ei ole selkeä ja 
että tiedot ovat usein sellaisia, ettei niiden pohjalta pystytä tekemään johtopäätöksiä, tai 
vaikeasti vertailtavissa palkkojen, tuottavuuden, pääomavoittojen ja voittojen, yritysten 
tukien ja verohelpotusten kehityksen tai työn ja pääoman verokiilan osalta; varoittaa, 
että monitekijäistä tuottavuutta ei mitata; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolten tasa-arvoa mittaavan indeksin yhdeksi eurooppalaisen ohjausjakson 
välineeksi ja analysoimaan rakenneuudistuksia sukupuolinäkökulmasta;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään laadukkaan työllisyyspaketin, johon 
sisältyy lainsäädäntöaloitteita, joilla pyritään korottamaan palkkoja ja suojelemaan 
ihmisarvoisia työoloja kaikille, ja kiinnittämään erityistä huomiota etätyöhön, oikeuteen 
olla tavoittamattomissa, henkiseen hyvinvointiin työssä, työterveyteen ja -
turvallisuuteen, alustatyöntekijöiden oikeuksiin, laadukkaiden työpaikkojen 
varmistamiseen keskeisille työntekijöille sekä työdemokratian ja 
työmarkkinaosapuolten roolin vahvistamiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin;

9. tähdentää, että oikeus keskitettyyn sopimiseen on kaikkia eurooppalaisia työntekijöitä 
koskeva asia, jolla on ratkaisen tärkeitä vaikutuksia demokratiaan ja oikeusvaltioon ja 
myös perustavien sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiseen;

10. kehottaa laatimaan laadukkaan työllisyyspaketin ja toteaa, että korkean työllisyystason 
ja oikeudenmukaisen verotuksen takaava makrotalouspolitiikka on olennaisen tärkeää 
kansallisten eläkejärjestelmiemme kestävyydelle Euroopan väestön ikääntyessä;

11. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset ja 
siten varmistamaan kohtuuhintaisen korkealaatuisen terveydenhuollon ja kohdentamaan 
terveydenhuoltojärjestelmät uudelleen niin, että niissä keskitytään ennaltaehkäisevään 
hoitoon;

12. korostaa, että EU:n osaamisohjelman tasapuolinen täytäntöönpano on ratkaisevan 
tärkeää, jotta voidaan edistää terveydenhuoltojärjestelmiä ja puuttua osaamisvajeeseen 
uusilla työaloilla; varoittaa kuitenkin, että osaamisohjelma ei riitä torjumaan kasvavaa 
epävarmuutta ja työssäkäyvien köyhyyttä EU:n työmarkkinoilla;

13. kehottaa parantamaan talous- ja sosiaalipolitiikan sekä eri elvytysrahastojen ja 
rakennerahastojen välistä koordinointia synergioiden parantamiseksi ja sosiaalisten 
investointiresurssien lisäämiseksi;
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14. kehottaa komissiota analysoimaan aivovuotoja tietyillä alueilla ja aloilla, ja tukemaan 
liikkuvia työntekijöitä varmistamalla oikeudenmukaisen liikkuvuuden sekä 
vahvistamalla oikeuksien ja etuuksien siirrettävyyttä;

15. huomauttaa, että on luotava oikeudenmukaisuutta koskevat ehdot yrityksille, jotka 
haluavat saada julkisia varoja ja tukea, jotta vältetään tällaisen tuen päätyminen 
veroparatiiseihin sijoittautuneille yrityksille, yrityksille, joissa työntekijät eivät 
merkittävässä määrin osallistu yrityksen asioihin tai päätöksentekoon, tai yrityksille, 
joilla ei ole bonuskieltoa toimitusjohtajien ja ylimmän johdon palkkojen rajoittamiseksi;

16. korostaa, että oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusjärjestelmän tehokkuutta koskevan 
arvioinnin olisi siksi edelleen sisällyttävä talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon;

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

Vaikka covid-19-pandemia jatkuu edelleen, se on jo rasittanut huomattavasti ihmisten elämää, 
terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmiä sekä talouksiamme ja vaikuttanut merkittävästi ihmisten 
elin- ja työskentelytapoihin. Järkyttävillä talousluvuilla on vakavia sosiaalisia ja poliittisia 
seurauksia, jotka liittyvät jo ennestään hälyttävään tilanteeseen ja käynnissä oleviin 
perusteellisiin rakennemuutoksiin, jotka johtuvat vihreistä ja digitaalisista siirtymistä, jotka 
vaikuttavat tuotanto- ja kulutustapoihin sekä erityisesti työelämään.

Hälyttäviin tilanteisiin jouduttiin jo, vaikka jäsenvaltioiden välillä ja sisällä olikin merkittäviä 
eroja, kuten tulojen, sukupuolen tai alueiden välinen suuri eriarvoisuus, työmarkkinoiden 
polarisoituminen – mukaan lukien epävarmat työsuhteet ja epätyypillisten työjärjestelyjen 
yleistyminen siten, että työntekijöiden sosiaaliturva on heikompaa – palkkakehityksen 
taantuminen, hidas kasvu sekä työttömien nuorten tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten suuri osuus. Covid-19-kriisi on paljastanut leikkaukset ja liian vähäiset 
investoinnit terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja muihin palveluihin, kuten 
koulutukseen, jotka eivät enää tarjoa yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, mistä on aiheutunut 
demokraattisesta tyytymättömyyttä. Vaikutukset ovat erityisen selviä viimeisimmän kriisin ja 
EU:n poliittisten vastatoimien jälkeen. Lisäksi covid-19-pandemia, sulkutoimet ja globaalien 
toimitusketjujen häiriintyminen ovat saattaneet kiihdyttää joitakin digitalisointiin liittyviä 
kehityskulkuja, kuten tuotannon automatisointi ja perusteellinen alakohtainen 
rakenneuudistus. Rakenteelliset muutokset voivat liittyä mahdollisuuksiin mutta myös 
työttömyyteen, alueellisiin eroihin ja uudelleenjakoon liittyviin konflikteihin.

Tämän skenaarion mukaisesti EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan covid-19-pandemiaa, 
rakentamaan talouksiamme uudelleen, hillitsemään vahinkoja ja nopeuttamaan elpymistä. 
Toisaalta ne tehostavat ilmastokriisin ja ympäristön pilaantumisen torjuntaa ja valmistavat 
yhteiskuntiamme ja talouksiamme vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä tietoon 
perustuvaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin. Uskomme, että olemme ottaneet opiksi 
edellisestä kriisistä ja että nämä siirtymät ovat oikeudenmukaisia eikä niissä jätetä ketään tai 
mitään aluetta jälkeen, koska tulevien sukupolvien perintö vaarantuisi.

Unioni on reagoinut meneillään olevaan covid-19-kriisiin päättäväisesti ja eri tavalla kuin 
aiemmin, mutta nyt on varmistettava, että reagointi toteutetaan vahvalla sosiaalisella 
sitoutumisella ja että hätätoimenpiteitä jatketaan niin kauan kuin se on tarpeen, ja riskien ja 
epävarmuuden vähentämiseksi niistä tulee johdonmukaisia ja koordinoituja toimia, jotka 
kuuluvat talouksiemme moitteettoman toiminnan perusperiaatteisiin. Kuolleisuus- ja 
terveyskriiseihin sekä BKT:n ja työllisyyden vähenemiseen on puututtu ennennäkemättömän 
suurella tuella EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa uudella SURE-välineellä sekä 
ennennäkemättömällä joustavuudella koheesiopolitiikan varojen käytössä 
koronavirusinvestointialoitteen ja elpymistuen puitteissa, mukaan lukien elpymis- ja 
palautumistukiväline, johon sisältyy 672,5 miljardin euron laina ja etupainotteinen 
rahoitustuki. Jäsenvaltiot sisällyttävät elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa kansalliset 
uudistusohjelmansa ja investointinsa, jotka on laadittu EU:n tavoitteiden mukaisesti ja joissa 
keskitytään vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tämän vuoden ohjausjaksopaketti on yhteydessä elpymis- ja palautumistukivälineeseen. 
Vaikka siinä otetaan huomioon enemmän sosiaalisia näkökohtia kuin aiempina vuosina, näitä 
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näkökohtia ei ole tutkittu perusteellisesti elpymis- ja palautumistukivälineen puitteissa tavalla, 
jota voitaisiin seurata, kuten esimerkiksi ympäristötavoitteiden tapauksessa. Tällä mietinnöllä 
on itse asiassa kaksi tavoitetta.

Ensinnäkin siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan ohjausjaksopaketin ja 
elpymis- ja palautumistukivälineen suhteen johdonmukaisesti Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria ja panemaan sen täytäntöön sekä sisällyttämään tulevan 
toimintasuunnitelman sen kehittämiseksi. Euroopan parlamentin 17. joulukuuta 2020 
hyväksymä mietintö vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaista siirtymää varten on 
tätä koskeva ohje.

Toisaalta mietinnöllä pyritään osoittamaan, miten poikkeuksellista on ottaa tämä sosiaalinen 
lähestymistapa täysimääräisesti huomioon paitsi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden parantamiseksi myös taloudellisen suorituskykymme ja 
palautumiskykymme sekä demokraattisen terveytemme ja yhteisen Eurooppa-hankkeemme 
jatkamiseksi.

Eurooppalaisen ohjausjaksopaketin sosiaalinen ulottuvuus

Covid-19-kriisissä terveyteen liittyvä taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen skenaario on 
ratkaisevan tärkeä, jotta voimme tehdä kaikkemme ja toteuttaa oikeanlaista politiikkaa 
pandemiasta irtautumiseksi ja talouksiemme elvyttämiseksi sekä järjestelmiemme 
palautumiskyvyn varmistamiseksi. Lyhytnäköisyys ja finanssipoliittinen suuntautuminen ovat 
tehneet taloutemme haavoittuviksi. Hallitusten olisi vähennettävä tätä riskiä yritysten ja 
perheiden luottamuksen palauttamiseksi ja investointien ja kulutuksen elvyttämiseksi. Asetus 
sisältää palautumiskyvyn käsitteen, joka perustuu kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen 
kestävän kasvun käsitteeseen. Palautumiskyky tarkoittaa kykyä paitsi kestää haasteita ja 
suoriutua niistä, myös kykyä mukautua siirtymiin kestävällä, oikeudenmukaisella ja 
demokraattisella tavalla.

Sosiaaliset tavoitteet olisi valtavirtaistettava kaikkiin elvytyssuunnitelmaan liittyviin 
asiaankuuluviin lakeihin ja asetuksiin ja niissä olisi viitattava EPRS:ään. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa on otettava huomioon merkittävät uudistukset ja investointitoimet, 
mutta kumpikaan niistä ei voi jäädä pois, jotta voitaisiin edetä kohti taloutta, joilla tasa-arvo ja 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus lisääntyvät. Tätä varten kansallisia suunnitelmia on 
täydennettävä vahvalla sosiaalisella sitoutumisella. Vakaiden ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi, sukupuolten välisten työllisyys-, palkka- ja eläke-
erojen kaventamiseksi – vahvistamalla työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja siirtymällä kohti 
uutta hoivajärjestelyä – ja kaikkien työntekijöiden suojelemiseksi työpaikalla sekä 
vähimmäistulon takaamiseksi, jotta vältetään heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja 
ryhmien sosiaalinen syrjäytyminen työ- ja elinoloja koskevan ylöspäin suuntautuvan 
lähentymisen avulla, sekä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi on toteutettava 
toimeentulotukipolitiikkaa, joka on järkevää sekä sosiaaliselta että taloudelliselta kannalta. 
Kaiken edellä mainitun vuoksi olisi otettava käyttöön eurooppalainen 
jälleenvakuutusjärjestelmä.

Kuten mietinnössä ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi” todetaan, oikeudenmukaisissa siirtymisissä on kyse siirtymisestä 
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vihreämpään ja digitaaliseen talouteen, mikä vaikuttaa laaja-alaisesti ja perusteellisesti 
alueisiin, kaupunkeihin ja paikallisväestöön, mutta yhtä lailla myös eri aloihin ja 
työntekijöihin. Oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi on äärimmäisen tärkeää, että 
sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon tulevassa päätöksenteossa, jolloin parannetaan 
demokraattista valvontaa ja varmistetaan, että Euroopan parlamentti osallistuu koko 
prosessiin. Sosiaalisen ohjausjärjestelmän ja rahoitusvälineiden rakennetta on uudistettava, 
jotta Euroopassa saadaan aikaan sosiaalisesti oikeudenmukaisia siirtymiä. Vain investoimalla 
koulutukseen, jossa tunnustetaan jokaisen työntekijän ja potentiaalisen työntekijän pätevyys ja 
varmistetaan riittävä suojelu ja laadukkaiden palvelujen saatavuus, hoitopalvelut mukaan 
luettuina, voimme varmistaa, ettei ketään jätetä jälkeen. Oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamisen on liityttävä suoraan EPRS:n täytäntöönpanoon. Meidän on edistyttävä talous- 
ja sosiaalipolitiikkojemme johdonmukaisuudessa, sillä jos ne pidetään erillään toisistaan, ne 
eivät koskaan tuota palautumiskykyisempää taloutta ja yhteiskuntaa. 

Lisäksi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on sisällytettävä monialaiseen 
lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon muut eriarvoisuuden taustatekijät, kuten 
vammaisuus, ikä, etninen alkuperä, muuttoliiketausta, seksuaalinen suuntautuminen tai 
maantieteellinen alkuperä. Covid-19-kriisi ja sulkutoimet ovat jo osoittaneet, että sukupuolten 
välinen työtaakka on epätasainen sekä työmarkkinoilla että erityisesti kotona. Ajankäyttöä 
koskevat tutkimukset osoittavat, että merkittävistä kansallisista eroista huolimatta naiset 
tekevät kaikissa Euroopan maissa miehiä enemmän palkatonta työtä, mikä liittyy suoraan 
työllisyyteen, palkka- ja eläke-eroihin sekä työvoiman eriytymiseen. Vihreiden ja digitaalisten 
investointien painottaminen voisi tarjota miespuolisille työntekijöille suuria mahdollisuuksia, 
mikä kasvattaisi sukupuolten välisiä eroja, mikä puolestaan lisäisi köyhyysriskiä ja 
syrjäytymistä ja syventäisi väestörakenteen suuntauksia, kuten alhaisia syntyvyyslukuja, 
väestökatoa ja ikääntymistä. Meidän on sitouduttava vahvasti vihreisiin ja digitaalisiin 
sosiaalisiin investointeihin, sosiaalinen infrastruktuuri mukaan luettuna. Tämä parantaa 
hyvinvointi- ja hoitojärjestelmiemme kykyä selviytyä mahdollisista kriiseistä ja auttaa 
kaventamaan sukupuolten välisiä työllisyyseroja, jotka johtuvat voimakkaasta ammatillisesta 
eriytymisestä sukupuolen mukaan ja jotka eivät katoa lyhyellä aikavälillä, vaikka se olisikin 
toivottavaa. Paikallishallinnon osallistuminen sosiaalisen innovoinnin kautta voisi olla tässä 
suhteessa ratkaisevan tärkeää. Terveyteen, hoitoon ja koulutukseen tehtävien investointien 
olisi oltava keskeisiä, mukaan lukien yliopistot ja tutkimuskeskukset.

Tätä varten ja kun otetaan huomioon covid-19-pandemia, meidän on ehdottomasti edettävä 
kohti hoitovastuuta, jonka avulla voimme samanaikaisesti torjua väestörakenteen muutosta 
kohti vanhempia yhteiskuntia, joiden huoltosuhde on suurempi, ja siten 
hyvinvointijärjestelmiemme kestämättömyyttä ja sukupuolten eriarvoisuutta työmarkkinoilla. 
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole ainoastaan sosiaalisesti oikeudenmukaista, vaan 
myös taloudellisesti tehokasta osaamisyhteiskunnan kannalta, koska sukupuolten välinen 
koulutuskuilu vallitsee edelleen vaikka yhä useammat naiset ovat suorittaneet korkea-asteen 
tutkinnon. Meidän on siirryttävä kohti uudenlaista hoitojärjestelyä, jossa sosiaalisen hoivan 
tehtävää ei automaattisesti anneta naisille, vaan siitä tulee yhteinen sosiaalinen vastuu. 
Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten – ja heistä huolehtivien työntekijöiden – heikko asema 
kaikkialla Euroopassa osoittaa, miten kiireesti meidän on saatava aikaan hoitosopimus.
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Sosiaalisen ulottuvuuden keskeinen rooli

Vaikka tekisimme oikeat poliittiset päätökset ja pandemia olisi pian ohi, covid-19:n 
taloudelliset seuraukset ovat todennäköisesti vakavat ja pitkäkestoiset muutenkin kuin BKT:n 
osalta. Taloudellinen taantuma ja elpyminen vuorottelevat suuressa siirtymässä, jonka 
seurauksena Euroopan työmarkkinat kokevat suuria muutoksia, ja EU:n hyvinvointi- ja 
hoitomallien edessä on valtavia haasteita, joihin on vastattava. Itse asiassa hyvinvointi- ja 
hoitojärjestelmiä on vahvistettava kiireellisesti, jotta voidaan turvata väestön elintaso, 
ihmisarvo ja luottamus demokraattisiin instituutioihin. Pandemia on aiheuttanut paljon 
epävarmuutta ja kiihdyttänyt joitakin jo käynnissä olevia muutoksia. Historiallinen näyttö 
osoittaa, että talousjärjestelmillä on vaikeuksia selvitä nopeista muutoksista. Pandemia olisi 
esimerkiksi voinut vauhdittaa robotisaatiota, mikä olisi vaikuttanut työllisyystasoon, 
työmarkkinoiden sisäiseen eriarvoisuuteen ja konfliktien leviämiseen.

Käynnissä ovat samaan aikaan syvällinen rakennemuutos kohti vihreää ja tietoon perustuvaa 
digitaalitaloutta ja pandemian vaatimat tai kiihdyttämät muutokset, joiden vuoksi sosiaaliset 
kysymykset on otettava yhteisen ja kansallisen politiikkamme ytimeen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi yhteiskunnissamme. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta 
ihmisiä voidaan ohjata kohti pandemian torjumiseen tarvittavia muutoksia ja jotta voimme 
pitää yllä täytäntöönpano-ohjelmia, jos kansalaiset katsovat, että nämä politiikat heijastavat 
kaikkien etuja. Taloutemme, yrityksemme ja perheemme tarvitsevat luottamusta investointien 
ja kulutuksen lisäämiseksi. Julkisen sektorin rooli epävarmuuden torjunnassa ja osallistavien 
suunnitelmien laatimisessa on ratkaisevan tärkeä. Sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen 
ohjausjaksopaketin ytimeen sekä elvytys- ja selviytymissuunnitelmiin on paitsi 
yhteiskunnallisesti toivottavaa myös taloudellisesti ja poliittisesti toivottavaa.

Jos talouspolitiikka ei ole sosiaalisten tavoitteidemme mukaista, yhtäläisiä mahdollisuuksia 
edistävä politiikka ei ole menestyksekästä, vaikka se olisikin hyvin suunniteltua. Esimerkiksi 
koulutus on lakannut olemasta sosiaalisen nousun väline, jota se oli aiempina 
vuosikymmeninä. Tämä johtaa koko elämän mittaiseen eriarvoisuuden jatkumiseen, mikä 
aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ongelmia, koska lahjakkuudet jakautuvat tasaisesti 
sosiaaliluokkiin tai sukupuoliin, mutta mahdollisuudet eivät jakaudu. Se vaikuttaa myös 
siihen, että sosiaaliryhmät ja poliittiset ryhmät eivät ole yhteydessä toisiinsa, sillä laajojen 
väestönosien mielestä hallitukset noudattavat politiikkaa, jolla heidät jätetään kaiken 
ulkopuolelle joka kerta, myös silloin, kun hallitukset muistuttavat yhtäläisistä 
mahdollisuuksista ja sälyttävät vastuun ”epäonnistumisesta” ihmisille itselleen, mikä 
aiheuttaa tyytymättömyyttä demokratiaan ja Euroopan yhdentymishankkeeseen.

Viime vuosina Euroopan ja maailman arvoja koskevissa kyselytutkimuksissa on käynyt ilmi, 
että kansalaiset, erityisesti nuorimmat, ovat vetäytymässä demokratiasta. Tämä 
demokraattiseen hallintomuotoon kohdistuva tyytymättömyys on saanut seurakseen 
laajemman skeptisyyden liberaaleja instituutioita kohtaan. Kansalaiset ovat yhä 
tyytymättömämpiä vakiintuneisiin poliittisiin puolueisiin, edustuksellisiin instituutioihin ja 
vähemmistöjen oikeuksiin. Siksi ei olekaan yllättävää, että he ovat myös yhä avoimempia 
autoritaarisille demokratian tulkinnoille ja helppoja saaliita disinformaatiolle ja populismille. 
Brexitin vaikutukset Euroopan yhdentymishankkeeseen on jo nähty.

Päätteeksi on vielä todettava, että edessämme on kriittinen ajanjakso historiassa: vallalla ollut 
ajatusrakennelma talouskasvun automaattisesta valumisesta yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin 
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on asetettu kyseenalaiseksi useissa kansainvälisissä instituutioissa ja tutkimuskeskuksissa. 
Sosiaalisen markkinatalouden perustana olisi oltava sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 
Yhteiskuntaa olisi autettava vastaamaan pitkän aikavälin suuntauksista, meneillään olevista 
siirtymistä ja covid-19-kriisistä johtuviin muutoksiin ja pyrittävä muutosjoustavuuteen 
mahdollisimman korkean elämänlaadun tason saavuttamiseksi ja kaikkien hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen, väestön ikääntymisen ja 
hoitokriisin edetessä käy selväksi, että Euroopan talouden, työmarkkinoiden, työelämän 
suhteiden sekä sosiaali- ja hoitojärjestelmien on mukauduttava vastaavasti ja vieläpä hyvin 
nopeasti ja kansalaisten merkittävällä tuella. EU:n julkista taloutta ja finanssipolitiikkaa 
koskevien sääntöjen soveltamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti joustoa, jotta voidaan 
mahdollistaa poikkeuksellinen rahoitus, jolla ehkäistään ja lievennetään covid-19-pandemian 
sosiaalisia seurauksia. Meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointi, demokratia ja yhteinen 
Eurooppa-hankkeemme ovat meistä riippuvaisia. Meidän on annettava uusia vastauksia uusiin 
ja vanhoihin haasteisiin.


