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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan,

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 3 artiklassa vahvistetun koheesiotavoitteen ja 
erityisesti sosiaalisen lähentymisen ylöspäin,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklassa 
olevan horisontaalisen sosiaalilausekkeen,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 151 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa 
vahvistetun sosiaalipolitiikan,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja yleissopimuksen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, joihin viitataan SEU-sopimuksen 
6 artiklassa,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti periaatteet 5 ja 6,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset ja suositukset,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista (vammaisyleissopimus) ja sen voimaantulon Euroopan unionissa 
21. tammikuuta 2011 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 
2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY1 mukaisesti,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY2, 

1 EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.



– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/43/EY1,

– ottaa huomioon Ursula von der Leyenin poliittiset suuntaviivat,

– ottaa huomioon komission mukautetun työohjelman vuodeksi 2020,

– ottaa huomioon köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevan Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetun tavoitteen,

– ottaa huomioon EU:n puitteet romanien osallistamista koskeville kansallisille 
strategioille,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa2,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman vähimmäistulon 
asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä 
Euroopassa3,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä4,

– ottaa huomioon 24. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman epätasa-arvoisuuden 
ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä5,

– ottaa huomion 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman tehokkaiden 
työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa6,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyydestä: 
sukupuolinäkökulma7,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
tilanteesta8, 

– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin laatiman tasa-arvoindeksin,

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa9,

1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
3 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
5 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 19.
6 EUVL C 482, 23.12.2016, s. 31.
7 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
8 EUVL C 363, 28.10.2020, s. 164.
9 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 156.



– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi1 ,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman työoloista ja 
epävarmoista työsuhteista2 ,

– ottaa huomioon Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) globaaleja 
oikeuksia koskevan indeksin3 ,

– ottaa huomioon Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston raportit sekä Euroopan 
vammaisfoorumin ja Euroopan romaniväestön ruohonjuuritason organisaatioiden 
verkoston (ERGO) asiaa koskevat raportit,

– ottaa huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetut tavoitteet 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän toteuttamiseksi tarjoamalla 
uudelleenkoulutusohjelmia ja työllistymismahdollisuuksia uusilla taloudenaloilla,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä 
vetoomusvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0006/2021),

Kasvava eriarvoisuus ja köyhyys

A. toteaa, että yksi EU:n vahvuuksista on sen sosiaalinen malli; toteaa, että teknologian 
kehitys ja kasvava eriarvoisuus kaikkialla maailmassa edellyttävät sosiaalisen mallin 
uudelleenarviointia ja mukauttamista nykyaikaiseen, nopeatempoiseen, monimutkaiseen 
ja ennakoimattomaan globaaliin ympäristöön;

B. ottaa huomioon, että Eurostatin määritelmän mukaan työssäkäyvien köyhyysriski 
koskee henkilöitä, jotka työskentelevät yli puolet vuodesta ja joiden ekvivalentti 
käytettävissä oleva vuositulo on alle 60 prosenttia kansallisesta kotitalouksien 
mediaanitulotasosta (sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen); ottaa huomioon, että Eurostatin 
tuoreimmat luvut osoittavat, että 9,4 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä oli 
köyhyysvaarassa vuonna 20184;

C. ottaa huomioon, että eriarvoisuutta on sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä ja 
se vaihtelee huomattavasti; ottaa huomioon, että nettovarallisuuden ero rikkaimman 
väestönosan ja kaikkien muiden välillä kasvaa; ottaa huomioon, että vaikka euroryhmän 
jäsenvaltioissa kotitalouksien nettovarallisuus laski alimmalla viidenneksellä, ylimmällä 

1  Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
2  EUVL C 334, 19.9.2018, s. 88.
3  https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_41/default/table?lang=en

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019


viidenneksellä se kasvoi suhteellisen voimakkaasti1 ja alimman viidenneksen 
kotitalouksilla oli nettovelkaa keskimäärin 4 500 euroa, kun taas 
rikkaimmalla kymmenyksellä oli nettovarallisuutta keskimäärin 1 189 700 euroa2;

D. ottaa huomioon, että köyhyyteen ja nettovarallisuuteen liittyvän eriarvoisuuden 
lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ovat monimutkaisia ja liittyvät toisiinsa ja niistä 
tärkeimpiä ovat palkkaerot, sukupuolten eriarvoisuus, kohtuuhintaisten asuntojen puute, 
syrjintä, alhainen koulutustaso, työelämän teknologiset muutokset ja työmarkkinoiden 
rakenteelliset muutokset; ottaa huomioon, että tuottavuuden kasvu ilman vastaavia 
palkankorotuksia lisää myös taloudellista epätasapainoa jäsenvaltioiden sisällä ja niiden 
välillä;

E. ottaa huomioon, että työntekijöiden tulosyrjinnän lisääntymisen vaara vaikuttaa 
erityisesti paitsi matalan osaamistason työntekijöihin myös vastavalmistuneisiin (myös 
korkeakoulututkinnon suorittaneisiin), jotka ovat tulossa työmarkkinoille; ottaa 
huomioon, että ero suurituloisimpien ja pienituloisimpien palkansaajien välillä 
todennäköisesti kasvaa;

F. ottaa huomioon, että EU:ssa joka kuudennen työntekijän palkka on matala eli alle kaksi 
kolmasosaa kansallisesta mediaanipalkasta ja tämä osuus kasvaa jatkuvasti; ottaa 
huomioon, että monissa jäsenvaltioissa matalat palkat eivät ole pysyneet muiden 
palkkojen tasalla, mikä on pahentanut tuloeroja ja työssäkäyvien köyhyyttä ja 
heikentänyt matalapalkkaisten kykyä selviytyä taloudellisista vaikeuksista;

G. ottaa huomioon, että edellisen kriisin aikainen työmarkkinoiden laskusuhdanne on 
lisännyt dramaattisesti vastentahtoisesti osa-aikaisten työntekijöiden määrää ja he 
työskentelevät todennäköisimmin perus- tai alemman tason palvelualan ammateissa ja 
aloilla, joilla työssäkäyvien köyhyysvaara on erittäin suuri;

H. ottaa huomioon, että naisten ja miesten välinen taso-arvo ja syrjimättömyys ovat SEU-
sopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja Euroopan unionin 
perusarvoja;

I. ottaa huomioon, että naiset ansaitsevat EU27:ssä keskimäärin 15 prosenttia vähemmän 
kuin miehet3 ja luku on 9,38 prosenttia, kun se tasoitetaan eri syihin4; ottaa huomioon, 

1 Household Finance and Consumption Network, ”The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 2017 wave”, ECB Statistics Paper Series No 36, 
maaliskuu 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb
0a33928ce4c5ef2c5e872

2 Household Finance and Consumption Network, ”The Household Finance and 
Consumption Survey: Wave 2017 – Statistical tables”, kesäkuu 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_20
17.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac

3 https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/gender-
pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic

4 Tasoitus on tilastollinen menetelmä, jonka avulla voidaan vertailla perusjoukkoja 
ottamalla huomioon erot eri tekijöiden (toimiala, ikä, ammatti jne.) jakautumisessa 
näiden perusjoukkojen välillä. Tasoittamaton sukupuolten palkkaero lasketaan naisten ja 
miesten keskimääräisten tuntiansioiden suhteellisena erona. Se tarjoaa yksinkertaisen 
indikaattorin palkkaeroista, minkä vuoksi poliittiset päätöksentekijät käyttävät sitä 
paljon. Tasoittamaton sukupuolten palkkaero kattaa kuitenkin sekä mahdollisen naisten 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic


että sukupuolten palkkaero on vuosikymmeniä jatkuttuaan johtanut sukupuolten 
väliseen eläketuloissa ilmenevään 37 prosentin eroon ja tämän vuoksi ikääntyneiden 
naisten ja miesten taloudellisen riippumattomuuden taso on erilainen;

J. ottaa huomioon, että hoitovelvoitteiden epätasainen jakautuminen EU:ssa johtaa siihen, 
että naiset joutuvat kantamaan suhteettoman suuren vastuun perheen pääasiallisina 
huoltajina, ja yhdistettynä lastenhoito- ja vanhustenhoitopalvelujen rajalliseen 
saatavuuteen joissain jäsenvaltioissa tämä johtaa poissaolojaksoihin työmarkkinoilta ja 
siten sukupuolten välisiin palkka- ja eläke-eroihin; toteaa, että tämä hoitovelvoitteiden 
epätasainen jakautuminen sekä naisten tyypillisesti tekemän työn eriarvoinen palkkaus 
ja työurassa olevien katkosten vaikutus uralla etenemiseen ja eläkkeiden kertymiseen 
ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat naisten köyhyyteen;

K. ottaa huomioon, että vuonna 2017 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaara oli 
naisilla 23,3 prosenttia ja näin suurempi kuin miehillä (21,6 prosenttia)1;

L. ottaa huomioon, että sukupuolten välinen palkkaero on yleensä pienempi uusien 
työmarkkinoille tulijoiden kohdalla2; katsoo, että yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämistä olisi jatkettava naisten ja miesten eriarvoisuuden vähentämiseksi edelleen;

M. toteaa, että naisten työllisyysaste on huomattavasti korkeampi palvelualalla kuin 
teollisuudessa ja että naiset työllistyvät useimmiten terveys- ja sosiaalialoille, 
vähittäismyyntiin, valmistusteollisuuteen sekä koulutus- ja liike-elämän tehtäviin, ja 
huomauttaa, että nimenomaan naisten osa-aikaiset ja tilapäiset työsuhteet keskittyvät 
yhä useammin näille aloille;

N. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä väline tasa-
arvonäkökohdan sisällyttämisessä osaksi kaikkia unionin politiikkoja, toimenpiteitä ja 
toimia, myös työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa, yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämiseksi ja naisten kaikkinaisen syrjinnän torjumiseksi;

O. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on suosituksia 
sukupuolten tasa-arvosta, yhtäläisistä mahdollisuuksista ja työllisyyden aktiivisesta 
tukemisesta;

P. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 6 todetaan, 
että työssäkäyvien köyhyys on estettävä ja että on varmistettava riittävä 
vähimmäispalkka siten, että työntekijöiden ja heidän perheidensä tarpeet voidaan täyttää 
kansalliset taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet huomioon ottaen, ja että samalla on 
turvattava työnsaanti ja työnhakukannustimet; ottaa huomioon, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti kun jokin periaate koskee työntekijöitä, sitä 

ja miesten välisen palkkasyrjinnän, joka johtuu ”eri palkan maksamisesta samasta 
työstä”, että naisten ja miesten tyypillisissä piirteissä työmarkkinoilla olevien erojen 
vaikutuksen.

 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_ri

ghts/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf.
1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-

1?inheritRedirect=true
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_yo
ung_employees

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-1?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-1?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees


sovelletaan kaikkiin työssä oleviin henkilöihin ammattiasemasta, työehdoista ja 
työsuhteen kestosta riippumatta;

Q. ottaa huomioon, että nuorilla on vaikeuksia löytää laadukkaita ja pysyviä työpaikkoja, 
joissa on vakituinen työsopimus, ja heillä on usein pitkiä työttömyysjaksoja; ottaa 
huomioon, että monissa jäsenvaltioissa työnantajat voivat maksaa nuoremmille 
työntekijöille pienempää palkkaa, mikä syrjii nuoria työntekijöitä; ottaa huomioon, että 
nuoret tekevät usein palkattomia harjoitteluja, joissa ei ole työllistymismahdollisuuksia;

R. ottaa huomioon, että epävarmat työsuhteet vaikuttavat joihinkin ryhmiin huomattavasti 
enemmän kuin toisiin, sillä jotkut väestöryhmät, kuten romanit, ovat olleet 
yliedustettuina epätyypillisessä, epävakaassa ja matalapalkkaisessa työssä; ottaa 
huomioon, että 80 prosenttia romaneista ja heidän lapsistaan elää kansallisen 
köyhyysriskirajan alle jäävillä tuloilla1 riippumatta siitä, ovatko he työssä vai eivät; 
ottaa huomioon, että pandemia ja sulkutoimet ovat koetelleet ankarasti romaneja2;

S. ottaa huomioon, että EU:ssa 95 miljoonaa ihmistä (21,7 prosenttia) on köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, mikä merkitsee sitä, että maailman kolmanneksi 
suurimmalla talousalueella asuvista ihmisistä joka viidennen taloudellinen 
selviytyminen, sosiaalinen osallistuminen ja elämänlaatu3 ovat vaarassa; ottaa 
huomioon, että sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen 
koskettaa EU:ssa 85,3:a miljoonaa ihmistä (16,9:ää prosenttia);

T. ottaa huomioon, että EU:n köyhyystilastot osoittavat, että siinä, miten jäsenvaltiot ovat 
onnistuneet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamisessa, on suuria eroja;

U. ottaa huomioon, että 8,2 miljoonaa ihmistä on saatu pois köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevista luokista vuoden 2008 perustasoon verrattuna ja että 
tämä johtuu suurelta osin työmarkkinaolosuhteiden paranemisesta sekä vakavan 

1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-
selected-findings_fi.pdf

2 http://ergonetwork.org/2020/04/eu-recovery-plan-the-case-of-roma/
3 Elämänlaatu on ihmisten hyvinvoinnin käsite, jota mitataan sosiaalisilla indikaattoreilla 

eikä niinkään tuloja ja tuotantoa koskevilla määrällisillä indikaattoreilla (lähde: 
Eurostat).

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fi.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fi.pdf
http://ergonetwork.org/2020/04/eu-recovery-plan-the-case-of-roma/


aineellisen puutteen vähenemisestä1 ja erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen 
kotitalouksissa asuvien ihmisten osuuden vähenemisestä2 joissakin jäsenvaltioissa;

V. ottaa huomioon, että vaikka tilanne on parantunut huomattavasti joissakin 
jäsenvaltioissa, EU ei saavuttanut Eurooppa 2020 -strategiassa asetettua tavoitettaan 
vähentää köyhyysvaarassa olevien ihmisten absoluuttista määrää 20 miljoonalla 
vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2008 verrattuna;

W. ottaa huomioon, että jotkin työntekijäryhmät, kuten kausityöntekijät tai tietyt 
rajatyöntekijät, ovat erityisen suuressa työssäkäyvien köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa ja he työskentelevät usein lyhytaikaisilla työsopimuksilla, joissa 
työsuhdeturva, työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliturva ovat vähäiset tai olemattomat;

X. ottaa huomioon, että epävarmoilla elin- ja työoloilla ja työssäkäyvien köyhyydellä on 
erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, kuten huonompi omakohtainen kokemus 
henkisestä hyvinvoinnista, asumiseen ja elinympäristöön liittyvät ongelmat, huonot 
ihmissuhteet ja sosiaalisen syrjäytymisen kokemus3;

Y. ottaa huomioon, että työssäkäyvien köyhyydestä kärsivät työntekijät työskentelevät 
usein työpaikoissa, joissa työolot ja -ehdot eivät ole hyväksyttäviä, ja esimerkkejä näistä 
ovat työskentely ilman työehtosopimuksia, työaikojen4 noudattamatta jättäminen sekä 
työterveys- ja työturvallisuusriskit;

Z. ottaa huomioon, että taloudellisen taantuman aikana tällaiset työntekijät ovat vieläkin 
heikommassa asemassa työmarkkinoilla;

1 Aineellisella puutteella tarkoitetaan sitä, että kotitaloudella ei ole varaa selviytyä 
yllättävistä menoista (eikä niinkään valintaa olla maksamatta niitä) tai varaa viikon 
lomaan vuodessa kodin ulkopuolella, lihaa, kanaa tai kalaa sisältävään ateriaan joka 
toinen päivä, asunnon lämmitykseen tai kestohyödykkeiden, kuten pesukoneen tai 
väritelevision, hankintaan. Vakavalla aineellisella puutteella puolestaan tarkoitetaan 
sitä, että kotitaloudella ei ole varaa vähintään neljään seuraavista yhdestätoista: 
lainanlyhennysten tai vuokran maksu, kaasu-, sähkö- ja vesilasku, osamaksuerät tai 
muut lainat, viikon loma vuodessa, lihaa, kanaa tai vastaavaa proteiinin lähdettä 
sisältävä ateria joka toinen päivä, yllättävät menot, puhelin (myös matkapuhelin), 
väritelevisio, pesukone, auto tai lämmitys (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview).

2 Indikaattori ”erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa asuvat henkilöt” on 
määritelty niiden henkilöiden lukumääräksi, jotka asuvat kotitaloudessa, jossa työikäiset 
aikuiset työskentelivät alle 20 prosenttia työskentelypotentiaalistaan edellisten 
12 kuukauden aikana. Kotitalouden työssäkäyntiaste on niiden kuukausien 
kokonaismäärä, jotka kaikki työikäiset kotitalouden jäsenet ovat työskennelleet tulojen 
viitevuoden aikana, suhteessa niiden kuukausien kokonaismäärään, jotka samat 
kotitalouden jäsenet olisivat teoriassa voineet työskennellä samalla ajanjaksolla. 
Työikäinen aikuinen on 18–59-vuotias henkilö, lukuun ottamatta 18–24-vuotiaita 
opiskelijoita. Indikaattoria laskettaessa jätetään kokonaan laskuista kotitaloudet, joihin 
kuuluu vain lapsia, alle 25-vuotiaita opiskelijoita ja/tai vähintään 60-vuotiaita 
henkilöitä.

3 Eurofound, ”In-work poverty in the EU”, 5. syyskuuta 2017.
4 Määriteltynä työaikadirektiivissä (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).
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AA. ottaa huomioon, että osa-aikaiset ja erityisesti vastentahtoisesti osa-aikaiset työntekijät 
ovat yleisesti suuremmassa köyhyysvaarassa, kun heidän kohdallaan yhdistyy erilaisia 
riskitekijöitä, kuten matala palkka, epävakaa työpaikka, asema ainoana tulonsaajana ja 
huollettavat kotitalouden jäsenet1;

AB. ottaa huomioon, että 5,8 prosenttia EU27:n väestöstä eli vuonna 2019 vakavassa 
aineellisessa puutteessa ja että äärimmäistä köyhyyttä esiintyy monilla alueilla ja 
yhteisöissä; ottaa huomioon, että tämä osuus kasvaa todennäköisesti merkittävästi 
covid-19-pandemian vuoksi, mikä tekee ongelmasta entistä kiireellisemmän;

AC. ottaa huomioon, että energiaköyhyys on erityisen laaja ongelma kaikkialla Euroopassa, 
sillä 50–125 miljoonalla ihmisellä ei ole varaa asianmukaiseen 
sisälämpöviihtyvyyteen2; ottaa huomioon, että 11 prosentilla EU:n kotitalouksista ei ole 
internetyhteyttä3;

AD. ottaa huomioon, että kotitalouksien4 köyhyys vähenee5 hitaasti; ottaa huomioon, että 
joka neljäs alle 18-vuotias lapsi on köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa ja siten loukussa 
kierteessä, jossa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle6 ; ottaa huomioon, että 
tämä koskee erityisesti yksinhuoltajia (34,2 prosenttia) ja suurperheitä7 ; ottaa 
huomioon, että perheet, joissa on vammainen lapsi tai muita vammaisia sukulaisia, ovat 
suuremmassa köyhyysvaarassa;

AE. ottaa huomioon, että vuokrat nousevat jatkuvasti useimmissa jäsenvaltioissa; ottaa 
huomioon, että kohtuuttomasta asumismenorasituksesta kärsivien kotitalouksien osuus 
EU:ssa on 9,6 prosenttia8 , mikä tarkoittaa sitä, että näissä kotitalouksissa elävät ihmiset 
käyttävät vähintään 40 prosenttia ekvivalentista käytettävissä olevasta tulostaan 
asumiseen9 ; ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa kohtuuttomasta 

1 Eurofound, ”In-work poverty in the EU”, 5. syyskuuta 2017.
2 https://ec.europa.eu/energy/content/introduction-5_en
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-
_households_and_individuals

4 Kotitalous määritellään elinoloja koskevien tutkimusten yhteydessä 
kodinhoitoyksiköksi tai sosiaaliseksi yksiköksi, joka toimii yhteisin järjestelyin, käyttää 
tulojaan ja täyttää päivittäiset tarpeensa yhdessä ja asuu yhdessä. Kotitalouteen kuuluu 
joko yksi yksin asuva henkilö tai ryhmä ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole sukulaisia 
keskenään, jotka asuvat samassa osoitteessa ja taloudessa ja syövät yhdessä vähintään 
yhden aterian päivässä tai joilla on yhteinen olohuone.

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

6  Eurostat, ”EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology – 
2011 intergenerational transmission of disadvantages” ( 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-
SILC)_methodology_-_2011_intergenerational_transmission_of_disadvantages).

7  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview

8  Niiden henkilöiden osuus, jotka asuvat kotitaloudessa, jossa asumiskustannukset 
yhteensä (asumistuet pois luettuna) ovat yli 40 prosenttia kotitalouden käytettävissä 
olevasta kokonaistulosta (asumistuet pois luettuna).

9  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#Housing_affordability
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asumismenorasituksesta kärsivien kotitalouksien osuus on jopa 50–90 prosenttia1 ; ottaa 
huomioon, että EU:n pienituloisten vuokralla elävien kotitalouksien asumisen 
mediaanikustannukset ovat 20–45 prosenttia heidän käytettävissä olevista tuloistaan; 

AF. ottaa huomioon, että yksi merkittävimmistä nettovarallisuuserojen aiheuttajista ovat 
asuntojen hintojen muutokset; ottaa huomioon, että kohtuuhintaisten asuntojen 
niukkuudesta on tulossa suurin eriarvoisuuden aiheuttaja monissa jäsenvaltioissa;

AG. ottaa huomioon, että asunnottomuus lisääntyy kaikkialla Euroopassa, ja arviolta 
700 000 ihmistä oli asunnottomia vuonna 20192 , mikä on 70 prosenttia enemmän kuin 
kymmenen vuotta sitten3 ;

AH. ottaa huomioon, että köyhyysvaarassa olevien 18–24-vuotiaiden nuorten osuuden 
arvioitiin vuonna 2017 olevan Euroopan unionissa 11 prosenttia ja Romaniassa jopa 
28,2 prosenttia4 ;

AI. ottaa huomioon, että ikääntyneiden köyhyys lisääntyy edelleen ja yli 65-vuotiaiden 
köyhyysriskiaste oli keskimäärin 16,1 prosenttia (EU27); ottaa huomioon, että tämä 
luku nousee tulevaisuudessa johtuen pääasiassa epävarmoista ja epätyypillisistä 
työsuhteista, jotka ovat erityisen yleisiä ikääntyneiden keskuudessa5 ;

AJ. ottaa huomioon, että työssäkäyvien köyhyys poistaa työltä sen perustarkoituksen eli 
ihmisarvoisen elämän tarjoamisen työntekijöille ja heidän perheilleen, sillä se estää 
heidän taloudellisen riippumattomuutensa;

AK. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisen peruskirjan 4 artiklassa määrätään, että 
kaikilla työntekijöillä on oikeus kohtuulliseen palkkaan, joka riittää turvaamaan heille ja 
heidän perheilleen kohtuullisen elintason;

Työehtosopimusten kattavuuden väheneminen

AL. ottaa huomioon, että työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on OECD-maissa laskenut 
viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana keskimäärin 46 prosentista 32 prosenttiin; 
ottaa huomioon, että ainakin 14:ssä EU:n jäsenvaltiossa 50 prosenttia työntekijöistä 
työskentelee ilman työehtosopimusta; ottaa huomioon, että ainoastaan seitsemässä 
jäsenvaltiossa työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on yli 80 prosenttia6; ottaa 

1  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=en
2  https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-

urgent-action-needed- to-address-homelessness-in-europe 
3  

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_E
urope_magazine_-_Spring_2019.pdf; 
https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-
europe-2020

4  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

5  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en
6 OECD, Visser (2016) ICTWSS-tietokanta.
 https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-

under-article-154-tfeu-possible-action, s. 6, nro 15.
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huomioon, että lasku oli nopeinta maissa, joissa toteutettiin rakenneuudistuksia, jotka 
kohdistuivat työehtosopimusneuvotteluihin1;

AM. ottaa huomioon, että hyvin koordinoidut työehtosopimusneuvottelujärjestelmät, joilla on 
laaja kattavuus, edistävät hyvää työmarkkinatulosta ja että työehtosopimusten piiriin 
kuuluvilla työntekijöillä on yleensä paremmat työolot ja -ehdot ja laadukkaampi 
työympäristö kuin muilla työntekijöillä;

AN. ottaa huomioon, että niiden maiden määrä maailmassa, joissa työntekijöillä ei ole 
oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin, on kasvanut 92:sta 107:ään 
vuosina 2018–2019; ottaa huomioon, että suurin kasvu tapahtui Euroopassa; ottaa 
huomioon, että 40 prosentissa Euroopan maista työntekijät eivät saa liittyä 
ammattiyhdistyksiin, 68 prosentissa maista loukattiin lakko-oikeutta ja 50 prosentissa 
maista loukattiin oikeutta käydä työsopimusneuvotteluja2;

AO. ottaa huomioon, että maaseutualueiden työntekijät jäävät helpommin 
ammattiyhdistysten edustuksen ulkopuolelle ja heidän on vaikeampi neuvotella 
paikallisia ja alakohtaisia työehtosopimuksia, mikä riippuu myös alasta; 

AP. ottaa huomioon, että palkkojen kasvu euroalueella oli tuottavuuden kasvua hitaampaa 
vuosina 2000–20163; ottaa huomioon, että palkankorotukset eivät ole pysyneet 
arvonlisäyksen kasvun tahdissa, mikä on syventänyt vallitsevaa eriarvoisuutta;

AQ. ottaa huomioon, että työehtosopimuksilla ja alakohtaisilla työehtosopimuksilla 
säännellään palkkatasojen lisäksi myös työoloja ja -ehtoja, kuten työaikaa, palkallisia 
vapaita, lomaa ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia;

AR. ottaa huomioon, että vahvoilla työmarkkinaosapuolilla ja työehtosopimusneuvotteluilla 
voi olla myönteinen vaikutus Euroopan yleiseen palkkatasoon, mukaan lukien sekä 
vähimmäis- että mediaanipalkka; ottaa huomioon, että työehtosopimusneuvotteluilla 
varmistetaan, että työntekijöitä kuullaan ja kunnioitetaan; ottaa huomioon, että on 
näyttöä siitä, että työntekijöiden osallistuminen ja yritysten tulokset ja tulot korreloivat 
positiivisesti4;

Epätyypillisten ja epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen 

AS. ottaa huomioon, että vammaisten työllisyysaste (50,6 prosenttia) oli huomattavasti 
alhaisempi kuin kokonaistyöllisyysaste (74,8 prosenttia) vuonna 20175;

1 Eurofound, ”Industrial relations: Developments 2015-2019”, 11. joulukuuta 2020.
2 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-

2.pdf
3 OECD, ”Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of 

Work”, 18. marraskuuta 2019, kuvio 3.10, s. 125.
4 Van den Berg, A., Grift, Y., van Witteloostuijn, A., ”The effect of employee workplace 

representation on firm performance: a cross-country comparison within Europe”, 
Research Paper 2013-008, ACED 2013-016, Antwerpenin yliopisto, huhtikuu 2013.

5 
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200604STO80506/parla

mentti-vaatii-eu-lle-kunnianhimoista-vammaisstrategiaa
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AT. ottaa huomioon, että tämän seurauksena vammaiset henkilöt ovat suuremmassa vaarassa 
ajautua työssäkäyvien köyhyyteen (11 prosenttia verrattuna EU:n keskiarvoon, joka on 
9,1 prosenttia)1;

AU. ottaa huomioon, että vammaisista naisista vain 20,7 prosenttia ja vammaisista miehistä 
28,6 prosenttia on kokopäivätyössä2;

AV. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa vammaiset henkilöt menettävät usein 
vammaisetuutensa ottaessaan vastaan työpaikan, mikä lisää heidän vaaraansa ajautua 
työssäkäyvien köyhyyteen;

AW. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa suojatyökeskuksissa työskentelevillä 
vammaisilla henkilöillä ei välttämättä ole työntekijän asemaa, työntekijöiden oikeuksia 
tai taattua vähimmäispalkkaa3;

AX. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden saaminen työmarkkinoille on 
osoittautunut entistä vaikeammaksi rahoituskriisin vuoksi4; 

AY. ottaa huomioon, että köyhyysvaarassa olevassa kotitaloudessa elävien työntekijöiden 
osuus on noussut kymmenessä vuodessa 8 prosentista 9,4 prosenttiin ja heitä on nyt 
20,5 miljoonaa5;

AZ. ottaa huomioon, että epätyypillisten työsuhteiden lisääntymisen on havaittu korreloivan 
työssäkäyvien köyhyysvaarassa olevien eurooppalaisten osuuden kasvun kanssa6; ottaa 
huomioon, että osa-aikatyössä tai määräaikaisessa työsuhteessa olevista 16,2 prosenttia 
on muita alttiimpia työssäkäyvien köyhyydelle, kun vastaava osuus vakituisessa 
työsuhteessa olevien kohdalla on 6,1 prosenttia;

BA. ottaa huomioon, että koulutustaso vaikuttaa merkittävästi vaaraan ajautua työssäkäyvien 
köyhyyteen; ottaa huomioon, että matalan osaamistason työntekijöiden kohdalla 
työssäkäyvien köyhyyden riski on huomattavasti suurempi; ottaa huomioon, että 
joissakin jäsenvaltioissa jopa korkeasti koulutetut ovat vaarassa ajautua työssäkäyvien 
köyhyyteen7;

BB. ottaa huomioon, että palkanmuodostuskäytännöt vaihtelevat EU:n eri osissa; 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
2 Tasa-arvoindeksi 2019.
3 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141
120-wss-people-disabilities-/empl20141120-wss-people-disabilities-en.pdf

4 Eurostat, Statistics Explained, ”Europe 2020 indicators – poverty and social exclusion”, 
11. kesäkuuta 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Archive:Europe_2020_indicators_-
_poverty_and_social_exclusion&oldid=394836).

5 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId

=9378
6 Eurofound, ”In-work poverty in the EU”, 5. syyskuuta 2017.
7 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps04/default/table?lang=en
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BC. ottaa huomioon, että mahdollisten vähimmäispalkkajärjestelmien soveltamisala ja 
kattavuus vaihtelevat suuresti eri jäsenvaltioissa1; ottaa huomioon, että 
vähimmäispalkkajärjestelmät vaihtelevat myös absoluuttiselta ja suhteelliselta tasoltaan 
ja että kattavuudessa ja riittävyydessä kohtuullisen elintason varmistamiseksi on 
huomattavia puutteita; ottaa huomioon, että vaikka nämä erot kapenevat, kun hintaerot 
otetaan huomioon, ostovoimaerot ovat edelleen suuria2; ottaa huomioon, että myös 
vähimmäispalkkaa saavien osuus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä;

BD. ottaa huomioon, että ainoastaan kolmessa jäsenvaltiossa vähimmäispalkka on selvästi 
määritellyn köyhyysriskirajan (60 prosenttia mediaanibruttopalkasta) yläpuolella ja että 
muissa jäsenvaltiossa vähimmäispalkka ei suojaa köyhyydeltä; ottaa huomioon, että 
tietyt alat, työntekijäryhmät ja työn muodot eivät aina sisälly 
vähimmäispalkkajärjestelmiin tai työehtosopimuksiin tai kuulu niiden piiriin;

BE. ottaa huomioon, että vähimmäispalkkaa ansaitsevilla työntekijöillä on usein vaikeuksia 
saada rahat riittämään; ottaa erityisesti huomioon, että seitsemällä kymmenestä 
vähimmäispalkkaa ansaitsevasta työntekijästä on ainakin ”jonkin verran” vaikeuksia 
saada rahat riittämään, kun muiden työntekijöiden kohdalla suhdeluku on 5:10, ja 
jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja3 ;

BF. ottaa huomioon, että työllisyyden vähentyminen vuoden 2008 finanssikriisin aikana 
lisäsi merkittävästi epätyypillisissä, lyhytaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien 
määrää, myös vastentahtoisesti osa-aikaisten työntekijöiden määrää4; ottaa huomioon, 
että vastentahtoisesti osa-aikaiset työntekijät työskentelevät todennäköisimmin perus- 
tai alemman tason palvelualan ammateissa ja aloilla ja heidän vaaransa ajautua 
työssäkäyvien köyhyyteen on suurimpien joukossa; ottaa huomioon, että yli kolmasosa 
osa-aikaisista työntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti vastoin tahtoaan ja 
määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevistä joka toinen5;

BG. ottaa huomioon, että kokoaikaisten toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osuus 
EU:n kokonaistyöllisyydestä on 59 prosenttia ja epätyypillisten työsuhteiden, jotka ovat 
usein mutta eivät aina epävarmoja, määrä kasvaa jatkuvasti6;

BH. toteaa, että lyhytaikainen työ ei edistä työntekijöiden kehittämistä, koulutusta ja taitojen 
mukauttamista muuttuvaan työelämään;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Minimum_wages_expressed_in_purcha
sing_power_standards

3 Eurofound, ”Minimum wages in 2020: Annual review”, 4. kesäkuuta 2020.
4 ETUI, Benchmarking Working Europe 2019, luku ”Labour market and social 

developments”, 2019. 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

5 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%28

2016%29587285_EN.pdf
6 Eurofound, ”In-work poverty in the EU”, 5. syyskuuta 2017 

(https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu).
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf
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BI. ottaa huomioon, että epävarmoissa työsuhteissa EU:n tukku- ja vähittäiskauppa-, 
liikenne-, majoitus-, catering-1 ja kulttuurialalla sekä tapahtumien järjestämisen alalla 
työskentelevien työntekijöiden määrässä on suuria kausivaihteluita;

BJ. ottaa huomioon, että työssäkäyvien köyhyys voi vaikuttaa myös nuoriin ammattilaisiin, 
joilla on korkea koulutustaso, erityisesti jäsenvaltioissa, joissa nuorisotyöttömyys on 
korkea; ottaa huomioon, että vaikka korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten 
osuus työssäkäyvien köyhyydestä on pienempi kuin niiden nuorten, joiden koulutustaso 
on alhaisempi, se on silti edelleen huomattava joissakin jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, 
että nämä nuoret aikuiset joutuvat usein tyytymään mataliin palkkoihin, epäreiluihin 
työoloihin ja -ehtoihin, näennäisesti itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, epätyypillisiin 
työsopimuksiin ja jopa pimeään työhön2; 

BK. ottaa huomioon, että alustatyön tärkeimpiä motiiveja näyttävät olevan lisätulot, 
suurempi joustavuus, kokemuksen hankkiminen, asiakkaiden houkutteleminen ja 
mahdollisuuksien puute perinteisillä työmarkkinoilla; ottaa huomioon, että alustatyö on 
yleisesti ottaen myönteistä työmarkkinoille integroitumisen kannalta3; ottaa huomioon, 
että alustatyön muotoja on paljon erilaisia ja sen vuoksi kaikki yhteen niputtava ratkaisu 
heikentäisi tärkeiden työn muotojen syntymistä4 ;

BL. ottaa huomioon, että Euroopan työviranomainen (ELA) perustettiin heinäkuussa 2019 
tukemaan jäsenvaltioita ja komissiota työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevan unionin lainsäädännön käytännön soveltamisessa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa; ottaa huomioon, että työviranomaisen odotetaan 
saavuttavan täyden toimintavalmiutensa vuoteen 2024 mennessä;

BM. ottaa huomioon, että vaikka komissio on ilmoittanut aikovansa esittää ehdotuksen 
eurooppalaisesta sosiaaliturvatunnuksesta, konkreettista ehdotusta ei ole vielä tehty;

BN. ottaa huomioon, että aikuiskoulutuksen osuus EU:ssa oli 11,1 prosenttia vuonna 2018, 
kun vuoden 2020 tavoite oli 15 prosenttia5; ottaa huomioon, että teknologian ja 
innovoinnin potentiaali mahdollisuuksien hyödyntämisessä on suuri, mutta EU:ssa yli 
40 prosentilla aikuisista ei ole digitaalisia perustaitoja;

Covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

BO. ottaa huomioon, että työttömyys ja epävarmat ja epätyypilliset työsuhteet lisääntyivät 
jyrkästi vuoden 2008 rahoituskriisin aikana ja että covid-19-kriisissä nousevat etualalle 
myös sosiaaliset kysymykset eli työpaikkojen menetykset, lyhennetty työaika ja 
toimeentulovaikeudet, jotka koskevat esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä), pieniä käsityöaloja, pieniä kauppiaita ja rajatyöntekijöitä; ottaa 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1
3 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef18001en.pdf 

4 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/

ef18001en.pdf 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1
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huomioon, että keskiluokka kutistuu, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa ja 
covid-19-kriisi lisää eriarvoisuutta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä; 

BP. ottaa huomioon, että huhtikuussa 2020 covid-19-pandemian aikana EU:n työntekijöistä 
50 prosentin työaikaa lyhennettiin ja yli kolmannes (34 prosenttia) työssä olevista 
ilmoitti, että heidän työaikaansa oli lyhennetty ”paljon” ja 16 prosenttia ilmoitti, että sitä 
oli lyhennetty ”hieman”1;

BQ. ottaa huomioon, että 75 prosenttia unionin kansalaisista pitää tämänhetkistä taloudellista 
tilannettaan heikompana kuin ennen covid-19-pandemiaa, kun taas 68 prosenttia 
ilmoittaa vaikeuksista saada rahat riittämään ja 68 prosenttia ei pysty säilyttämään 
nykyistä elintasoaan yli kolmen kuukauden ajan ilman tuloja; ottaa huomioon, että 
16 prosenttia EU:n työntekijöistä uskoo, että he todennäköisesti menettävät 
työpaikkansa lähitulevaisuudessa2;

BR. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aiheuttamalla talouskriisillä voi olla vakavia 
pitkän aikavälin vaikutuksia työmarkkinoihin, erityisesti nuoriin tai haavoittuvassa 
asemassa oleviin työntekijöihin, koska se voi pakottaa heidät hyväksymään epävarmoja 
ja epätyypillisiä työpaikkoja, mikä pahentaa huomattavasti työoloja ja -ehtoja ja lisää 
olemassa olevaa eriarvoisuutta;

BS. ottaa huomioon, että covid-19-pandemialla on näin ollen mitä todennäköisimmin suora 
vaikutus köyhyyden ja työssäkäyvien köyhyyden lisääntymiseen tulevaisuudessa3 
erityisesti yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien keskuudessa;

BT. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on osoittanut, että tarvitaan osallistavampaa 
sosiaalista suojelua, joka kattaa kaikentyyppiset työntekijät, erityisesti itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja alustatyöntekijät;

BU. ottaa huomioon, että matalapalkkaisten ja korkeapalkkaisten työpaikkojen määrä kasvaa 
edelleen, mutta keskipalkkaisten ammattien määrä pienenee; ottaa huomioon, että 
matalapalkkaiset työpaikat eivät merkitse matalaa koulutustasoa etenkään 
alustatyöntekijöiden kohdalla; ottaa huomioon, että korkeasti koulutettujen 
työntekijöiden kysyntä kasvaa, myös matalapalkkaisissa työpaikoissa;

1. korostaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan mukaisesti EU:lla on 
velvollisuus varmistaa, että jokaisella työntekijällä on oikeus terveellisiin, turvallisiin ja 
ihmisarvoisiin työoloihin ja -ehtoihin, ja kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että 
köyhyys ja syrjäytyminen työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta pahentavat eriarvoisuutta 
ja eriytymistä; muistuttaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi toimintapolitiikkojensa 
täytäntöönpanossa edelleen vahvistettava EU:n sosiaalista mallia ja otettava huomioon 
vaatimukset, jotka liittyvät korkean työllisyystason edistämiseen, ihmisarvoisen 
elintason takaamiseen ja riittävän sosiaalisen suojelun tarjoamiseen kaikille sekä 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen;

1 Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset, 28. syyskuuta 2020 
(http://eurofound.link/covid19data).

2 Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset, 28. syyskuuta 2020 
(http://eurofound.link/covid19data).

3 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19
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2. korostaa, että SEU-sopimuksen mukaan unionilla on perusvelvoite pyrkiä Euroopan 
kestävään kehitykseen muun muassa sellaisen erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden pohjalta, jolla pyritään täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen 
sekä suojelun korkeaan tasoon; korostaa, että EU:n olisi torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistettävä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja 
lapsen oikeuksien suojelua;

3. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tuloerot EU:ssa maailman alueena ovat 
pienemmät kuin joissakin muissa merkittävissä kehittyneissä talouksissa, mutta ovat 
kuitenkin huolenaihe; korostaa, että suuri eriarvoisuus herättää huolta 
oikeudenmukaisuudesta, sillä syvään juurtunut eriarvoisuus voi johtaa mahdollisuuksien 
eriarvoisuuteen ja vähentää potentiaalista kasvua; korostaa, että suhteellisen suuri 
eriarvoisuus voi liittyä suurempaan köyhyysriskiin, voimakkaampaan sosiaaliseen 
syrjäytymiseen ja taloudellisen ahdingon suurempaan esiintymiseen ja siten vähentää 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta1;

4. toteaa, että vaikka naisten köyhyysaste vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä, 
köyhyysriski ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on korkea riskiryhmissä, joihin kuuluvat 
iäkkäät naiset, naimattomat naiset, naiset, joilla on lapsia, ja yksinhuoltajaäidit, 
pakolais- ja maahanmuuttajanaiset, värilliset naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset, homoseksuaalit, biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset sekä vammaiset naiset; 
toteaa, että keskimäärin naiset ovat miehiä suuremmassa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa (22,8 prosenttia vuonna 2018 EU:ssa); toteaa, että muut 
intersektionaaliset riskitekijät, kuten toimettomuus sekä lasten ja huollettavien 
perheenjäsenten hoitopalvelujen puute, tekevät joistakin erityisistä naisryhmistä muita 
alttiimpia köyhyysriskeille;

5. korostaa, että joka toinen unionin ulkopuolelta tuleva maahanmuuttajataustainen 
henkilö on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, epävarman työn määrä on 
erityisen suuri maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten keskuudessa ja riippuvaisessa tai 
laittomassa asemassa olevien naisten köyhyysaste on äärimmäisen korkea; korostaa, että 
neljällä viidestä romaniyhteisöön kuuluvasta henkilöstä on köyhyysrajan alittavat tulot 
ja alle viidennes (vähintään 16-vuotiaista) romaninaisista käy työssä; korostaa, että 
koulutukseen pääsyyn, sen laatuun ja työn saantiin liittyvä syrjintä pahentaa tätä 
tilannetta; kehottaa EU:ta työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen EU:n 
ja kansallisten työllisyysnormien täysimääräisen täytäntöönpanon ilman minkäänlaista 
syrjintää muun muassa seuranta-, valitus- ja muutoksenhakumekanismeilla, jotka ovat 
tehokkaita, riippumattomia ja kaikkien työntekijöiden saatavilla;

6. korostaa, että Eurostatin mukaan tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 miljoonaa 
miestä elää jäsenvaltioissa köyhyydessä, mikä osoittaa, että köyhyyden vaikutus naisiin 
ja miehiin on erilainen; toteaa, että nämä luvut osoittavat vain, kuinka moneen naiseen 
köyhyys vaikuttaa, ja että niitä on tarkasteltava yhdessä muiden indikaattoreiden, kuten 
iän, elinajanodotteen, tuloerojen, sukupuolten palkkaerojen, kotitalouden tyypin ja 
sosiaalisten tulonsiirtojen kanssa, jotta voidaan ymmärtää niiden täysi merkitys; 
korostaa, että naisten altistuminen köyhyydelle on todennäköisesti aliarvioitu, ja 
kehottaa jäsenvaltioita keräämään köyhyyttä koskevia tietoja tavalla, joka kuvastaa 
henkilön kotitaloutta ja henkilökohtaista todellisuutta, sekä asiaankuuluvia tasa-arvoa 

1 Employment and Social Developments in Europe 2019 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219).



koskevia tietoja ja tekemään sukupuolinäkökohtia koskevia analyyseja köyhyyttä 
koskevista tilastoista ja politiikoista, koska ei voida olettaa, että resurssit jakautuvat 
tasapuolisesti naisten ja miesten kesken kotitalouksissa;

Eriarvoisuuden torjuminen 

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita saavuttamaan vertailukelpoisia elinoloja koskevan 
tavoitteen ylöspäin tapahtuvan sosiaalisen ja taloudellisen lähentymisen avulla, 
torjumaan lisääntyvää eriarvoisuutta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä sekä 
lisäämään solidaarisuutta; kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä ja varmistamaan sosiaalisen suojelun 
vähimmäistason ja sosiaaliturvajärjestelmän kaikille ikäryhmille; korostaa, että nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa muun muassa ensimmäisen pilarin1 mukaisen 
vähimmäistulon, vähimmäispalkan ja vähimmäiseläkkeen kaltaisilla välineillä kunkin 
jäsenvaltion toimivallan ja lainsäädännön mukaisesti ja noudattaen kaikkia Euroopan 
unionin yleisiä periaatteita, mukaan lukien perusoikeudet, suhteellisuus, oikeusvarmuus, 
yhdenvertaisuus lain edessä ja toissijaisuus;

8. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että työssäkäyvien köyhyyden ehkäisemisen 
ja torjumisen on oltava osa köyhyyden poistamista Euroopan unionista koskevaa yleistä 
tavoitetta;

9. katsoo, että kohtuuhintaisten ja helposti saatavilla olevien laadukkaiden palvelujen 
(erityisesti julkisten palvelujen) saatavuus on olennaisen tärkeää eriarvoisuuden ja 
köyhyyden vähentämiseksi; pitää siksi olennaisen tärkeänä, että jäsenvaltiot toteuttavat 
toimenpiteitä, joilla taataan laadukkaiden palvelujen saatavuus ja siten 
terveydenhuollon, koulutuksen, kohtuuhintaisten asuntojen, energiahuollon ja 
sosiaalisen suojelun yleinen saatavuus;

10. on vakuuttunut siitä, että sanonta ”työ on paras keino köyhyyttä vastaan” ei nykyään 
aina päde matalapalkka-aloilla ja epävarmojen työolojen ja -ehtojen kohdalla (mukaan 
lukien eräät epätyypilliset työsuhteet), mikä vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmien 
kestävyyteen ja riittävyyteen; katsoo lisäksi, että tehokkaat työehtosopimukset ja 
tarvittaessa tehokkaat lakisääteiset vähimmäispalkkajärjestelmät ovat tärkeitä välineitä 
köyhyyden torjunnassa;

11. huomauttaa, että kasvu on olennaisen tärkeää epävarmuuden ja köyhyyden torjumiseksi; 
on vakuuttunut, että yrittäjyyttä on edistettävä myös naisten ja nuorten keskuudessa; 
huomauttaa, että pk-yrityksiä on tuettava, sillä ne luovat työpaikkoja ja vaurautta ja ovat 
Euroopan talouden selkäranka; huomauttaa, että ne tuovat elinvoimaa alueille ja 
edistävät innovointia ja kilpailukykyisten, monipuolisten ja kestävien työmarkkinoiden 
rakentamista; korostaa, että EU:n lainsäädännön on hyödytettävä yrityksiä, erityisesti 
pk-yrityksiä;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään työehtosopimusneuvotteluja ILO:n 
yleissopimuksista ja tarkistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta johtuvien 
velvoitteidensa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevien sitoumustensa 

1 Eläkkeitä koskevan tyypillisen kolmipilarisen lähestymistavan ”ensimmäinen pilari” 
koostuu julkisista lakisääteisistä eläkkeistä, joita valtio hallinnoi ja jotka rahoitetaan 
yleensä sosiaalivakuutusmaksuilla ja/tai yleisillä verotuloilla ei-rahastoivan 
eläkejärjestelmän mukaisesti. Lähde: EPRS, ”European Union pension systems: 
adequate and sustainable?”, marraskuu 2015.



perusteella; kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan kansallista lainsäädäntöään, jos se 
heikentää yhdistymisoikeutta ja oikeutta neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia, ja 
tapauksen mukaan kunnioittamaan oikeutta oikeudenmukaiseen vähimmäispalkkaan ja 
panemaan sen täytäntöön;

13. korostaa, että teknologian kehitys ja talouden rakenteen muutokset johtavat 
taloudellisen toiminnan keskittymiseen ja korkeaa ammattitaitoa vaativien työpaikkojen 
lisääntymiseen suurkaupunkialueilla, mikä lisää sosiaalista ja maantieteellistä 
eriarvoisuutta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan investointeja 
digitaaliteknologiaan maaseutualueilla, jotta voidaan lisätä julkisia palveluja, parantaa 
niiden laatua ja tehokkuutta ja luoda uusia palvelujen tarjoamisen muotoja syrjäisille ja 
alipalvelluille alueille, jotta voidaan puuttua eriarvoisuuteen ja luoda parempia 
työmahdollisuuksia;

14. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen osaamisohjelmasta; korostaa, että 
alhainen koulutustaso on yksi työssäkäyvien köyhyyden perimmäisistä syistä ja että 
siihen on puututtava;

15. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
osallistavaan koulutukseen ja tehostamaan toimiaan koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämiseksi;

16. katsoo, että laadukas koulutus varhaisesta iästä alkaen, ammatillinen koulutus, 
uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan vähentää 
eriarvoisuutta ja parantaa työntekijöiden valmiuksia sopeutua muuttuvaan työelämään ja 
helpottaa heidän onnistunutta siirtymistään työelämään;

17. kehottaa siksi jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten, 
koulutuksen tarjoajien, yritysten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta 
voidaan lujittaa ja parantaa koulutusjärjestelmiä ja parantaa niiden laatua ja 
työmarkkinarelevanssia ja relevanssia itsensä kehittämisen kannalta, myös sen 
mahdollistamiseksi, että ihmiset voivat osallistua elinikäiseen oppimiseen;

18. korostaa, että digitaalinen muutos sekä korkean pätevyys- ja osaamistason ammattien 
määrän kasvu edellyttävät kohdennettuja investointeja elinikäiseen oppimiseen; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan johdonmukaista ja kattavaa tukea 
tarvittavien digitaalisten taitojen kehittämiseen, myös ikääntyville työntekijöille; 
kehottaa siksi investoimaan kohdennetusti digitaaliseen uudelleenkoulutukseen ja 
täydennyskoulutukseen, jotta työntekijät voivat sopeutua muutoksiin ja varmistaa 
itselleen korkeamman palkan; 

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan nuorille riittävän yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen, jotta he voivat vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ja 
haasteisiin, ja antamaan heille tietoa heidän työtä koskevista ja sosiaalisista 
oikeuksistaan, jotta he eivät joudu epätyypillisiin ja epävarmoihin työsuhteisiin;

20. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomion siihen, että varmistetaan sosiaalisten ja 
työtä koskevien perusoikeuksien samantasoinen kohtelu sisämarkkinoiden taloudellisten 
perusvapauksien kanssa, jos ne ovat keskenään ristiriidassa;

21. kehottaa hyväksymään yleiseurooppalaisen köyhyydenvastaisen strategian, johon 
sisältyy kunnianhimoisia tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi ja äärimmäisen 



köyhyyden poistamiseksi Euroopassa vuoteen 2030 mennessä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ja kestävän kehityksen 
tavoitteet huomioon ottaen;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään nuorisotakuun ja EU:n ohjelmien 
kaltaisia rahoitusvälineitä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, nuorten työllistettävyyden 
parantamiseksi ja nuorten kannustamiseksi hyväksymään vakituisia ja varmoja 
työpaikkoja;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään todellisiin toimiin veronkierron ja 
veropetosten torjumiseksi merkittävänä keinona vähentää taloudellista eriarvoisuutta ja 
parantaa verotulojen keruuta jäsenvaltioissa;

24. kehottaa komissiota päivittämään osuuskuntien ja yhteisötalouden yritysten 
perustamista ja kehittämistä koskevaa kehystään, sillä nämä korostavat luonnostaan 
oikeudenmukaisia työoloja ja -ehtoja sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään aloitteita, joilla edistetään naisten 
voimaannuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
avulla sekä rahoituksen saantia, naisten yrittäjyyttä ja naisten edustusta tulevaisuuteen 
suuntautuvilla aloilla, jotta voidaan varmistaa pääsy laadukkaisiin työpaikkoihin; 
kehottaa erityisesti edistämään entistä enemmän STEM-aineita, digitaalista koulutusta, 
tekoälyä ja talouslukutaitoa, jotta voidaan torjua vallitsevia koulutukseen liittyviä 
stereotypioita ja varmistaa, että entistä useammat naiset tulevat näille aloille ja 
myötävaikuttavat niiden kehittämiseen;

26. korostaa, että köyhyydestä kärsivien naisten ja päätöksentekijöiden välistä 
vuoropuhelua on käytävä säännöllisesti kansallisilla, alueellisilla ja EU:n foorumeilla, 
jotta voidaan seurata nykyisten toimintapolitiikkojen tai palvelujen tehokkuutta ja 
ehdottaa ratkaisuja;

27. korostaa tarvetta varmistaa kansalaisjärjestöjen riittävä rahoitus ja tuoda esiin niiden 
tarve saada EU:n rahoitusta, jotta ne voivat tarjota innovatiivisia ja tehokkaita palveluja 
köyhyyden torjumiseksi;

28. pitää myönteisenä komission suunnitelmaa esittää viipymättä ”lapsitakuu”1; 

29. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kunnollisten, kohtuuhintaisten, esteettömien, 
energiatehokkaiden ja terveellisten asuntojen saatavuuden kaikille ja edistämään 
voimakkaammin sosiaalista asuntotuotantoa, myös julkista asuntotuotantoa; kannustaa 
jäsenvaltioita lujittamaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa sosiaalista asuntotuotantoa 
koskevista politiikkatoimista;

1 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2015 epätasa-arvoisuuden ja 
erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä (EUVL C 366, 27.10.2017, s. 19), ja 
poliittiset suuntaviivat Euroopan komissiolle (2019–2024), joissa todetaan seuraavaa: 
”Jokaisen hädänalaisen lapsen tukemiseksi aion luoda eurooppalaisen lapsitakuun 
Euroopan parlamentin ehdottaman idean pohjalta”.



30. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia toteuttamaan asianmukaista 
asuntopolitiikkaa, luomaan edellytykset ja antamaan tukea investoinneille sosiaaliseen 
ja kohtuuhintaiseen asumiseen sekä torjumaan energiaköyhyyttä; 

31. kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n kehystä asunnottomuutta koskeville kansallisille 
strategioille, sillä työssäkäyvien köyhyys ja asunnottomuus ovat yhteydessä toisiinsa; 
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä asunnottomuuden 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä häätöjen estämiseksi;

32. painottaa, että on tärkeää lisätä uudessa Euroopan sosiaalirahasto plussassa (ESR+) 
vähävaraisimmille tarkoitettua rahoitusta eurooppalaisen yhteisvastuun keskeisenä 
osatekijänä ja keinona auttaa torjumaan EU:ssa pahimpia köyhyyden muotoja, kuten 
ruoan puutetta ja lasten köyhyyttä;

Työ- ja elinolojen vähimmäissuoja

33. katsoo, että tarvitaan lainsäädäntökehystä etätyötä koskevien ehtojen sääntelemiseksi 
koko EU:ssa, jotta voidaan varmistaa kunnolliset työolot ja -ehdot digitaalitaloudessa ja 
näin edistää eriarvoisuuden vähentämistä ja työssäkäyvien köyhyyden käsittelemistä;

34. kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n kehystä vähimmäistulolle;

35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, 
jotta voidaan parantaa eurooppalaisten työntekijöiden ja talouksien selviytymiskykyä ja 
antaa työntekijöille arvokasta osaamista;

36. arvostaa komission ehdotusta EU:n direktiiviksi, jolla varmistetaan, että EU:n 
työntekijöitä suojellaan riittävillä vähimmäispalkoilla, jotka mahdollistavat kohtuullisen 
elintason;

37. korostaa, että direktiivissä olisi säädettävä selkeistä suojatoimista jäsenvaltioissa, joissa 
työmarkkinaosapuolet neuvottelevat palkoista yleensä kollektiivisesti;

38. palauttaa mieliin vuosiksi 2019–2024 annetuissa komission poliittisissa suuntaviivoissa1 
ehdotetut toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan, että unionin työntekijöillä on 
oikeudenmukainen vähimmäispalkka, jonka olisi mahdollistettava kohtuullinen elintaso 
riippumatta siitä, missä he työskentelevät;

39. palauttaa mieliin, että heikentämiskiellon periaatteen ja suotuisampien säännösten 
mukaisesti työntekijöiden oikeuksia koskevissa direktiiveissä säädetään 
vähimmäisnormeista ja että yksittäiset jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää korkeammasta 
suojelun tasosta ja normeista;

40. katsoo, että tällä direktiivillä olisi varmistettava työehtosopimusten ja lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen avulla, että yksikään työntekijä tai hänen perheensä ei ole 
köyhyysvaarassa ja että kaikki pystyvät elämään työllään ja osallistumaan 
yhteiskuntaan;

1 ”Kunnianhimoisempi unioni: Ohjelma Euroopalle” – Poliittiset suuntaviivat Euroopan 
komissiolle (2019–2024).



41. korostaa, että lopullisessa direktiivissä olisi taattava, että lakisääteiset vähimmäispalkat 
asetetaan aina tapauksen mukaan köyhyysrajan yläpuolelle;

42. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia varmistamaan, että käytössä on 
vähimmäispalkat kansallisten käytäntöjen mukaisesti ja ottaen huomioon niiden 
vaikutuksen kilpailukykyyn, työpaikkojen luomiseen ja työssäkäyvien köyhyyteen;

43. painottaa, että on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että työnantajat eivät 
noudata käytäntöä vähentää vähimmäispalkasta työnteon kannalta välttämättömät 
kustannukset, kuten majoitus, tarvittavat vaatteet, työkalut, henkilönsuojaimet ja muut 
varusteet;

44. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön lainsäädäntökehyksen, jolla 
varmistetaan vähimmäistyöehdot kaikille työntekijöille, erityisesti niille työntekijöille, 
joiden työolot ja -ehdot ovat epävarmat, sillä tällaiset työolot ja -ehdot usein vaikuttavat 
keikkataloudessa epätyypillisissä työsuhteissa oleviin työntekijöihin tai epätyypillistä 
työtä tekeviin, ja kehottaa parantamaan tätä kehystä puuttumalla lainsäädännön 
puutteisiin ja parantamalla voimassa olevia direktiivejä1 tai antamalla tarvittaessa uusia 
säädöksiä;

45. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sosiaalisen suojelun järjestelmät kaikille 
työntekijöille ja kehottaa komissiota täydentämään ja tukemaan jäsenvaltioiden toimia 
työntekijöiden sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;

46. korostaa, että työvoiman liikkuvuus on olennaisen tärkeää eurooppalaisten kykyjen ja 
tavoitteiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, yritysten ja yksilöiden 
taloudellisen suorituskyvyn ja vaurauden maksimoimiseksi ja monenlaisten 
mahdollisuuksien tarjoamiseksi ihmisille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
poistamaan liikkuvuuden tiellä Euroopan unionissa nykyään olevat esteet;

47. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan vammaisille henkilöille kohtuulliset mukautukset 
työpaikalla2;

48. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan strategioita, jotka lisäävät työssäkäyvien 
köyhyyttä, kuten pimeää ylityötä, työnantajien epäluotettavaa tai ennakoimatonta 
työaikasuunnittelua, nollatuntisopimuksia, pimeää taloudellista toimintaa ja harmaata 
taloutta; muistuttaa, että työterveys ja -turvallisuus ovat työnantajien vastuulla ja että 
työhön liittyvä koulutus on järjestettävä työaikana;

49. toteaa, että alustatyötä käsittelevää komission eurooppalaista huippukokousta, jossa oli 
tarkoitus selvittää mahdollisuuksia parantaa alustatyöntekijöiden työoloja, lykättiin 
covid-19-kriisin vuoksi; kehottaa komissiota järjestämään huippukokouksen 
mahdollisimman nopeasti;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1152, annettu 20. kesäkuuta 
2019, avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (EUVL L 186, 
11.7.2019, s. 105).

2 Kohtuullisten mukautusten tarjoaminen on yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan 
EU:n direktiivin (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16) ja YK:n vammaisyleissopimuksen 5 
artiklan mukainen velvoite.



50. panee merkille alustatyön yhteiskunnalliset seuraukset eli työntekijät, jotka eivät nauti 
työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalista suojelua, sekä saamatta jäävät 
sosiaaliturvamaksut ja verot;

51. panee merkille komission suunnitelman hyväksyä alustatyöntekijöitä koskeva 
lainsäädäntöehdotus1; kehottaa komissiota varmistamaan, että alustojen ja 
työntekijöiden väliset työmarkkinasuhteet mukautetaan digitaaliyhteiskunnan ja -
talouden uusiin realiteetteihin ja että niitä selkeytetään sisällyttämällä kyseiset 
työntekijät nykyisten työlakien ja sosiaaliturvasäännösten piiriin, että 
alustatyöntekijöiden työoloja ja -ehtoja, taitoja ja koulutusta parannetaan ja että 
alustatyöntekijöille varmistetaan ennakoitavissa olevat työajat;

52. korostaa, että EU:n lainsäädäntöehdotuksella olisi varmistettava, että alustatyöntekijät 
voivat perustaa työntekijäjärjestöjä ja järjestäytyä ammattiyhdistyksiksi 
työehtosopimusten tekemiseksi;

53. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin2 ripeästi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan sen täysimääräisesti 
täytäntöön;

54. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
lastenhoitopalvelujen saatavuuden yleisesti ja erityisesti yksinhuoltajille, vammaisten 
lasten vanhemmille ja suurten kotitalouksien vanhemmille; muistuttaa, että 
lastenhoitopalvelujen saatavuus on erityisen tärkeää työnhakijoille ja epävakaassa 
työllisyystilanteessa oleville työntekijöille työsopimuksen luonteesta riippumatta ja 
sama koskee vammaisten tai huollettavien sukulaisten hoitopalvelujen saatavuutta, jotta 
estetään tällaisten hoitovastuussa olevien työntekijöiden jääminen loukkuun 
epävarmoihin työsuhteisiin, mikä usein johtaa työssäkäyvien köyhyyteen;

55. korostaa, että vanhempainvapaan jakamista koskevilla paremmilla vaihtoehdoilla voisi 
olla myönteinen vaikutus naisten työllisyyteen; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vanhempainvapaan maksujen tai korvausten 
saajia suojellaan putoamasta köyhyysrajan alapuolelle;

56. korostaa, että on varmistettava tasa-arvoa koskevien sääntöjen noudattaminen, 
puututtava kaikkiin syrjinnän muotoihin, erityisesti palkkoihin ja työoloihin ja -ehtoihin 
liittyvään syrjintään, tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet ja poistettava lainsäädännön 
puutteet, jotka vaikuttavat muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin; kehottaa 
lisäksi aloittamaan uudelleen horisontaalisen syrjinnän vastaista direktiiviä koskevat 
neuvottelut;

57. kehottaa komissiota edistämään naisten ja miesten tasavertaisia 
osallistumismahdollisuuksia työmarkkinoilla ja esittämään aloitteita, joilla edistetään 
naisten mahdollisuuksia saada rahoitusta, naisyrittäjyyttä ja naisten taloudellista 
riippumattomuutta;

1 Komission työohjelman 2021 (COM(2020)0690) liitteet, toimintapoliittinen tavoite nro 
9 osiossa ”Euroopan digitaalinen valmius”.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20. kesäkuuta 
2019, vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja 
neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79).



58. katsoo, että sukupuolten palkkaeron ja siitä johtuvan eläke-eron poistaminen on 
olennaisen tärkeää työssäkäyvien naisten köyhyyden torjumiseksi; toteaa, että on 
tärkeää tarjota asianmukaista taloudellista tukea lastenhoitoon äitiys- ja 
vanhempainvapaan aikana;

59. pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan lastenhoitovelvoitteiden sisällyttämistä 
eläkejärjestelmiin, jos naiset eivät pysty tekemään työtä ja suorittamaan asianmukaisia 
maksuja kyseisinä ajanjaksoina;

60. korostaa, että palkkauksen avoimuutta koskevilla toimenpiteillä olisi pyrittävä 
samapalkkaisuuteen ja että työmarkkinaosapuolten olisi voitava tehdä 
työehtosopimuksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

61. kehottaa komissiota esittämään vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan 
vammaisstrategian, jotta varmistetaan vammaisten henkilöiden täysimääräinen 
osallistuminen työmarkkinoille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
vammaisilla henkilöillä on tarvittavat taidot työpaikan saamiseksi avoimilla 
työmarkkinoilla ja että he kuuluvat työlainsäädännön, sosiaaliturvan ja 
vähimmäispalkkojen piiriin;

62. kehottaa jäsenvaltioita pidättäytymään viemästä vammaisilta henkilöiltä heidän 
vammaisetuisuuksiaan, jotka kattavat heidän vammaisuuteen liittyvät ylimääräiset 
kustannuksensa, kun he tulevat työmarkkinoille tai ylittävät tietyn tulorajan, koska tämä 
käytäntö lisää työssäkäyvien köyhyyttä; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, 
joilla tuetaan vammaisia henkilöitä ylittämään esteitä;

63. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että vammaiset henkilöt voivat käyttää työelämään ja 
ammattiyhdistystoimintaan liittyviä oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa; 

64. kehottaa uudelleen1 komissiota esittämään viipymättä palkkauksen avoimuutta koskevia 
sitovia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvoa 2020–2025 koskevassa strategiassa2 
antamansa sitoumuksen mukaisesti; katsoo, että näissä toimissa olisi kunnioitettava 
täysin kansallisten työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä;

65. katsoo, että sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajien olisi huolehdittava 
palkka-avoimuudesta ja tässä yhteydessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
pk-yritysten erityispiirteet ja estettävä kaikki käytännöt, jotka heikentävät 
samapalkkaisuuden periaatteen saavuttamista;

66. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan nuorten työssäkäyvien köyhyyteen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin torjuakseen näennäisesti 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja nuorten työntekijöiden hyväksikäyttöä alhaisten 
palkkojen ja epäselvien tai epäoikeudenmukaisten työolojen ja -ehtojen muodossa, sillä 
ne voivat johtaa työssäkäyvien köyhyyteen; vahvistaa, että harjoittelun eurooppalaisia 
laatupuitteita on kiireellisesti tarkistettava ja vahvistettava, jotta laatukriteereihin 
voidaan sisällyttää harjoittelusta ja työharjoittelusta maksettavaa korvausta koskeva 
periaate, ja on varmistettava riittävä pääsy sosiaalisen suojelun järjestelmiin; vahvistaa, 
että nuorten työllistämistä ei pitäisi pitää halpana työnä ja että nuorille olisi taattava 

1 Päätöslauselma 30. tammikuuta 2020 sukupuolten palkkaerosta, 2 kohta (Hyväksytyt 
tekstit, P9_TA(2020)0025).

2 Strategian mukaan komission olisi pitänyt esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun mennessä.



oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot sekä vakituiset työsopimukset, myös heidän 
kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella;

67. on huolissaan siitä, että covid-19-kriisi voi lisätä epätyypillisiä ja epävarmoja 
työsuhteita; korostaa, että lakisääteisten vähimmäispalkkojen olisi katettava kaikki 
työntekijät, mukaan lukien tällä hetkellä soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 
työntekijäryhmät, kuten epätyypillistä työtä tekevät;

68. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään yksityiskohtaisempia tilastotietoja 
epävarmojen työsuhteiden ja joidenkin epätyypillisten työsuhteiden lisääntymisestä 
työmarkkinoilla ja toteuttamaan asiaan liittyviä toimenpiteitä mukauttamalla ja 
nykyaikaistamalla nykyistä työlainsäädäntöä;

69. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden aloitteisiin, joilla pyritään vähentämään 
epävarmoja työsuhteita ja torjumaan petollisia käytäntöjä, joiden tarkoituksena on 
alentaa palkkoja ja välttää sosiaaliturvamaksuja1, ja kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia perussopimuksissa määriteltyjen toimivaltuuksiensa rajoissa;

70. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että julkisten työvoimapalvelujen olisi edelleen tarjottava 
mahdollisimman paljon mahdollisuuksia laadukkaaseen työhön;

71. kehottaa jäsenvaltioita luopumaan asteittain nollatuntisopimusten käytöstä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan vastentahtoista osa-aikatyötä ja pyrkimään 
voimakkaasti edistämään toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia ja rajoittamaan 
jatkuvasti uusittavien määräaikaisten työsopimusten käyttöä; 

72. on vakaasti sitä mieltä, että työnantajien kuuluu kantaa täysi vastuu siitä, että työntekijät 
saavat tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa laitteet, vaatteet ja vakuutukset ilman, 
että siitä aiheutuu kustannuksia heille itselleen; korostaa, että työnantajat ovat täysin 
vastuussa kustannuksista tai koulutuksesta, joita työntekijöille aiheutuu tehtäviensä 
hoitamisesta;

73. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan työvoiman liikkuvuutta ja 
sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan EU:n lainsäädännön asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja erityisesti varmistamaan, että työntekijöille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja menettelytakeistaan kielellä, jota he ymmärtävät, 
ennen kuin he allekirjoittavat työsopimuksensa2; kehottaa Euroopan työviranomaista ja 
jäsenvaltioita valvomaan sovellettavan työ- ja sosiaalilainsäädännön noudattamista; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön työsuojelutarkastuksia ja ottamaan Euroopan 
työviranomaisen mukaan rajatylittäviin tilanteisiin;

74. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansalliset 
työsuojeluviranomaiset toteuttavat tehokkaita ja riittäviä valvonta- ja tarkastustoimia, 
tarjottava sopivat valitusmekanismit ja vaalittava kaikkien työntekijöiden, erityisesti 
epävarmoissa työsuhteissa ja joissakin epätyypillisissä työsuhteissa olevien 

1 Tällaisia ovat esimerkiksi tytäryhtiöiden (tai postilaatikkoyritysten) käyttöönotto ja/tai 
työvoiman vuokrausyritysten perustaminen jäsenvaltioissa, joissa palkat ovat 
alhaisemmat, ainoastaan lähetettyjen työntekijöiden käyttämiseksi paikallisten 
työntekijöiden palkkaamisen sijaan.

2 Säädetty avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa 20. kesäkuuta 
2019 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/1152 
(EUVL L 186, 11.7.2019, s. 105).



työntekijöiden, oikeuksia ja varmistettava kansallisille työsuojeluviranomaisille riittävä 
rahoitus;

75. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 
jäsenvaltioon koskevan tarkistetun direktiivin, jotta voidaan varmistaa tähän ryhmään 
kuuluvien työntekijöiden todellinen suojelu;

76. katsoo, että seuranta ja valvonta ovat erityisen tärkeitä unionin alueella työskentelevien 
kolmansien maiden kansalaisten suojelun varmistamiseksi ja väärinkäytösten 
estämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan tässä asiassa tiivistä yhteistyötä 
Euroopan työviranomaisen kanssa;

77. kehottaa antamaan Euroopan työviranomaiselle todelliset tarkastusvaltuudet, jotta se voi 
torjua tehokkaasti laittomia käytäntöjä sekä työntekijöiden riistoa ja hyväksikäyttöä;

78. suhtautuu myönteisesti 16. heinäkuuta 2020 annettuihin suuntaviivoihin 
kausityöntekijöiden suojelusta ja 9. lokakuuta 2020 annettuihin neuvoston päätelmiin 
kausityöntekijöistä;

79. panee merkille, että vetoomusvaliokunta on saanut suuren määrän vetoomuksia, joissa 
sitä varoitetaan määräaikaisten työsopimusten väärinkäytöstä sekä julkisella1 että 
yksityisellä2 sektorilla, ja panee tässä yhteydessä merkille, että useimmin mainittu 
työrasituksen syy on työn epävarmuus; kehottaa komissiota tarkastelemaan näitä 
vetoomuksia ja tarjoamaan tähän ongelmaan parempia ratkaisuja omien 
toimivaltuuksiensa ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksien pohjalta, jotta työssäkäyvien 
köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja epävarmoihin työsuhteisiin voidaan puuttua 
tehokkaasti;

80. katsoo, että prostituutio on enimmäkseen naisiin ja lapsiin kohdistuva vakava väkivallan 
ja hyväksikäytön muoto; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimia 
prostituution taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen syiden torjumiseksi ja 
prostituoitujen henkilöiden tukitoimia heidän sosiaalisen ja ammatillisen 
sopeutumisensa helpottamiseksi;

81. katsoo, että olisi painotettava enemmän arvoja ja toimintapolitiikkoja, joilla edistetään 
työtä ja sen yhteyttä ihmisten elämänlaadun parantamiseen, ja katsoo myös, että näillä 
arvoilla ja toimintapolitiikoilla olisi edistettävä merkittävästi ihmisten sosiaalisen ja 
fyysisen ympäristön parantamista;

82. on tyytyväinen liikkuvuuspaketin hyväksymiseen; katsoo, että liikkuvuuspaketti on 
vahva väline sosiaalisen polkumyynnin ja työssäkäyvien köyhyyden torjumiseksi 
liikennealalla; kehottaa panemaan ajoaikoja, lepoaikoja ja ajopiirtureita koskevan 
asetuksen (EU) 2020/10543 nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön kuorma-

1 Näitä vetoomuksia ovat muun muassa 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 
0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 
ja 0036/2020.

2 Näitä vetoomuksia ovat muun muassa 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 ja 0335/2019.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1054, annettu 15. heinäkuuta 
2020, asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista 
ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia 



autonkuljettajien eduksi kaikkialla Euroopassa; korostaa, että on toteutettava lisää ja 
vastaavia aloitteita sosiaalisen polkumyynnin ja työssäkäyvien köyhyyden torjumiseksi 
muilla aloilla, joihin sosiaalinen polkumyynti ja huonot työolot ja -ehdot vaikuttavat, 
kuten lentoliikenteessä ja merenkulussa;

83. katsoo, että yritysten olisi pidettävä harjoittelua investointina eikä ilmaisena työnä; 
muistuttaa, että nuorilla ei usein ole mitään muita tulonlähteitä työskennellessään 
harjoittelijoina; pitää harjoittelijoiden panosta arvokkaana ja välttämättömänä ja katsoo, 
että he ansaitsevat palkkansa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan 
palkattomat harjoittelut ja takaamaan laadukkaat työharjoittelut, joista maksetaan 
kohtuullinen palkka; 

84. katsoo, että nuorille täysi-ikäisille työntekijöille olisi maksettava palkkaa heidän 
kokemuksensa perusteella eikä heitä saisi syrjiä merkittävästi alhaisempien palkkojen 
muodossa pelkästään heidän ikänsä perusteella; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
lopettamaan käytännön, jonka mukaan nuorille täysi-ikäisille työntekijöille maksetaan 
vähimmäispalkkaa pienempää palkkaa; 

Työehtosopimukset 

85. katsoo, että työmarkkinaosapuolten itsenäisyys on arvokas voimavara, ja korostaa 
tarvetta varmistaa se kussakin jäsenvaltiossa ja valvoa sen noudattamista EU:n tasolla; 
panee merkille komission ehdotuksen1 työehtosopimusjärjestelmän suojelemiseksi ja 
vahvistamiseksi kansallisella tasolla, erityisesti alakohtaisella tasolla; 

86. kehottaa komissiota edistämään ESR+:n käyttöä työmarkkinaosapuolten valmiuksien 
kehittämiseen, jotta voidaan vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja Euroopassa; 
kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tarvittavat instituutiot ja mekanismit 
työehtosopimusneuvottelujen tukemiseksi keskittyen erityisesti alakohtaisiin 
työehtosopimusneuvotteluihin; kehottaa jäsenvaltioita kuulemaan kansallisia 
työmarkkinaosapuolia ja ottamaan ne mukaan lainsäädäntään aina kun se on 
tarkoituksenmukaista; 

87. panee merkille komission ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä 
toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan työehtosopimusneuvottelut, kun kattavuus on alle 
70 prosenttia2 työntekijöistä; korostaa, että työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan 
päätöksentekoprosessiin tällaisten toimien käynnistämiseksi; katsoo, että mitkään tähän 
liittyvät toimet eivät saa vaikuttaa työmarkkinaosapuolten itsenäisyyteen; 

88. kehottaa komissiota valvomaan ja jäsenvaltioita varmistamaan kaikille työntekijöille 
oikeuden järjestäytyä, neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia ja ryhtymään välittömiin 
toimiin, jos tätä oikeutta rikotaan; 

lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta 
(EUVL L 249, 31.7.2020, s. 1).

1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista 
Euroopan unionissa, 28. lokakuuta 2020 (COM(2020)0682).

2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista 
Euroopan unionissa, 28. lokakuuta 2020 (COM(2020)0682).



89. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että ammattiliitoilla on pääsy työpaikoille, etätyö 
mukaan luettuna, järjestäytymistä, tietojen jakamista ja kuulemista varten;

90. kehottaa komissiota palkkakilpailun välttämiseksi parantamaan julkisia hankintoja 
koskevia direktiivejä1 siten, että vain ne tarjoajat, jotka eivät heikennä sovellettavia 
työehtosopimuksia, voivat saada julkisen hankintasopimuksen; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan direktiivien noudattamisen, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan;

91. toteaa, että digitalisaatio ja globalisaatio ovat lisänneet merkittävästi itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja epätyypillisiä työn muotoja; suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen arvioida, onko tarpeen hyväksyä EU:n tasolla toimenpiteitä, joiden avulla 
itsenäiset ammatinharjoittajat voivat yhdistyä ja tehdä työehtosopimuksia, sekä 
komission sitoumukseen ehdottaa tarvittaessa sääntelymuutoksia ja äskettäin tästä 
järjestettyyn julkiseen kuulemiseen; odottaa, että jatkotoimia koskevista alustavista 
vaihtoehdoista tehty vaikutustenarviointi julkaistaan; korostaa, että tämä ei saa 
viivästyttää muita komission aloitteita näennäisen itsenäisen ammatinharjoittamisen 
torjumiseksi ja epätyypillistä työtä tekevien oikeuksien turvaamiseksi;

92. katsoo, että jokaisella työntekijällä on oltava mahdollisuus saada kattavat tiedot 
työnantajastaan sekä palkkauksestaan ja työoikeuksistaan joko alakohtaisen 
työehtosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti; katsoo, että näiden 
tietojen olisi oltava työsuojeluviranomaisten saatavilla; katsoo, että tämä voitaisiin 
toteuttaa rajatyöntekijöille tarkoitetun erityisen henkilökortin avulla, joka on jo 
osoittautunut tehokkaaksi joissakin jäsenvaltioissa; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ottamaan pikaisesti käyttöön digitaalisen eurooppalaisen 
sosiaaliturvatunnuksen; katsoo, että eurooppalaisella sosiaaliturvatunnuksella on hyvät 
mahdollisuudet toimia valvontamekanismina sekä yksittäisille henkilöille että 
asianomaisille viranomaisille, jotta voidaan taata, että sosiaaliturva maksetaan sääntöjen 
mukaisesti, ja torjua sosiaaliturvan väärinkäyttöä;

Covid-19-pandemian sosiaaliset vaikutukset

93. kehottaa komissiota toteuttamaan EU:n tason toimia tuen ulottamiseksi naisten 
johtamiin pk-yrityksiin kriisin aikana ja sen jälkeen;

94. huomauttaa, että covid-19-kriisillä on ollut merkittävä vaikutus työntekijöihin ja muita 
heikommassa asemassa oleviin ihmisiin; korostaa, että pandemian johdosta 
toteutettavien politiikkatoimien on oltava ihmiskeskeisiä ja perustuttava 
maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen; korostaa, että toimet köyhyyden ja työssäkäyvien 
köyhyyden torjumiseksi ovat erityisen tarpeellisia ja että niillä olisi pyrittävä nopeaan, 
oikeudenmukaiseen ja vihreään elpymiseen; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden riittävän suojelun pandemian 
aikana ja tekemään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa tehokkaiden, 
käytännöllisten ja oikeudenmukaisten ratkaisujen kehittämiseksi pandemian 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26. helmikuuta 
2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1), Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista 
hankinnoista (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65), Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 
2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).



aiheuttamiin haasteisiin; muistuttaa tässä yhteydessä, että riittävä osuus 
REACT-EU-välineen lisävaroista olisi käytettävä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) saatavuuden parantamiseen vähävaraisimpien 
auttamiseksi; korostaa myös, että on tärkeää varmistaa, että ESR+:lle osoitetaan 
riittävästi varoja monivuotisessa rahoituskehyksessä;

95. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota lyhennetyn työajan taloudellisiin 
vaikutuksiin, irtisanottuihin tai lomautettuihin ihmisiin sekä epävarmoissa oloissa 
eläviin ihmisiin kohdistuviin sosiaalisiin vaikutuksiin; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
lyhennettyä työaikaa koskevat järjestelyt eivät ole identtisiä kaikissa jäsenvaltioissa ja 
että maksettavat korvaukset vaihtelevat huomattavasti ja että matalapalkkaiset 
työntekijät ovat erityisen alttiita työssäkäyvien köyhyydelle; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita suojelemaan työntekijöitä, jotta heitä autettaisiin säilyttämään 
työpaikkansa, muun muassa tarjoamalla taloudellista tukea, kuten lyhennettyä työaikaa 
koskevia järjestelyjä ja tukea epävarmoissa työsuhteissa ja joissain epätyypillisissä 
työsuhteissa oleville, ja harkitsemaan taloudellista tukea tietyntyyppisille itsenäisille 
ammatinharjoittajille, jotka ovat kriisin vuoksi menettäneet taloudellisen perustansa; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäksi suojelemaan epävarmoissa oloissa eläviä ihmisiä;

96. kehottaa jäsenvaltioita esittämään kansallisia työttömyysvakuutusjärjestelmiään ja 
vähimmäisturvajärjestelmiään koskevia vähimmäisvaatimuksia oikeudellisten kehysten 
muodossa työntekijöiden ja asukkaiden sosiaaliturvan parantamiseksi Euroopassa;

97. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään vastentahtoisen osa-aikatyön uusi 
kasvu covid-19-pandemian seurauksena;

98. palauttaa mieliin huolestuttavat tiedot, joita on saatu kriisin aikana rajatyöntekijöiden ja 
kausityöntekijöiden työolojen ja -ehtojen sekä elinolojen loukkauksista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan väärinkäytöksiin ja turvaamaan alihankinta- ja 
toimitusketjussa työskentelevien kausityöntekijöiden ja rajatyöntekijöiden oikeudet; 
kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita varmistamaan työntekijöille asianmukaiset ja 
kohtuuhintaiset asumisjärjestelyt, joiden kustannuksia ei vähennetä työntekijöiden 
palkoista;

99. korostaa, että covid-19-kriisi on osoittanut työllisyyden merkityksen ammateissa, jotka 
on määritelty järjestelmän kannalta merkittäviksi taloutemme ja yhteiskuntamme 
kannalta; muistuttaa, että monet näistä etulinjan työntekijöistä ovat joissakin 
jäsenvaltioissa matalapalkkaisissa töissä, ovat usein aliarvostettuja ja alipalkattuja ja 
joutuvat usein tyytymään epävarmoihin työoloihin ja -ehtoihin, mikä johtuu osittain 
terveys- ja sosiaaliturvan puutteesta; korostaa, että näitä ammatteja harjoittavat 
enimmäkseen naiset; huomauttaa, että hoitopalvelujen alalla tarvitaan ylöspäin 
tapahtuvaa lähentymistä;

100. korostaa, että suurista häiriöistä selviytymiseksi jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
pitkän aikavälin strategioita työllisyyden ja työntekijöiden pätevyyksien säilyttämiseksi 
ja kansalliseen julkiseen talouteen kohdistuvien paineiden lieventämiseksi;

101. kehottaa komissiota hyväksymään EU:n hoitostrategian, jolla vastataan sosiaalisiin 
vaikutuksiin, joita aiheutuu hoitovastuussa oleville, jotka ovat suhteettoman usein 
naisia; korostaa, että tämän strategian olisi edellytettävä huomattavia investointeja 
hoivatalouteen, vahvistettava toimintalinjoja työ- ja hoitovelvoitteiden 
tasapainottamiseksi koko elämän ajan ja täytettävä työvoimapula erityisesti 



koulutuksen, osaamisen tunnustamisen ja parempien työolojen ja -ehtojen avulla näillä 
aloilla;

102. odottaa komission tulevaa ehdotusta pitkäaikaisesta eurooppalaisesta 
työttömyysvakuutusjärjestelmästä, sillä irtisanomiset todennäköisimmin lisääntyvät; 
pyytää, että ehdotus kattaisi talous- ja rahaliittoon kuuluvat maat ja että myös muut kuin 
talous- ja rahaliittoon osallistuvat maat voisivat liittyä siihen;

103. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lieventämään covid-19:n vakavimpia vaikutuksia 
kohdennetulla unionin ja jäsenvaltioiden kansallisella tuella sekä osoittamalla riittävästi 
resursseja; pitää tässä yhteydessä myönteisenä eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamista ja 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan sen nopeasti täytäntöön; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että rahoitustukea ei anneta yrityksille, jotka on 
rekisteröity tarkistetusta EU:n luettelosta veroasioissa yhteistyöhaluttomista 
lainkäyttöalueista annettujen neuvoston päätelmien liitteessä I lueteltuihin maihin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että edunsaajat noudattavat 
perussopimuksissa vahvistettuja perusarvoja ja että julkista rahoitustukea saavat 
yritykset suojelevat työntekijöitä, takaavat säälliset työolot ja -ehdot, kunnioittavat 
ammattiyhdistyksiä ja sovellettavia työehtosopimuksia, maksavat osuutensa veroista ja 
pidättyvät osakkeiden takaisinostosta tai bonusten ja osinkojen maksamisesta johdolle ja 
osakkeenomistajille;

104. kannustaa jäsenvaltioita investoimaan laajakaistainternetin sekä etäopetuksen ja -
oppimisen saatavuuden parantamiseen maaseutualueilla, joilla on väestökadon ja 
sukupolvien yli periytyvän köyhyyden vaara;

105. ehdottaa, että toteutetaan ennakoivia toimenpiteitä mahdollisen korkean työttömyyden 
torjumiseksi EU:n ja jäsenvaltioiden kansallisten politiikkojen sekä kansallisten 
työllisyysohjelmien avulla ja edistetään vihreää, digitaalista, sosiaalista, kestävää ja 
oikeudenmukaista siirtymää, jossa ketään ei jätetä jälkeen, investoimalla uusiin, 
kestäviin ja helposti saatavilla oleviin laadukkaisiin työpaikkoihin, 
uudelleenkoulutusohjelmiin, tulevaisuuteen suuntautuvaan infrastruktuuriin, 
innovointiin ja digitaaliseen muutokseen; katsoo, että nuorten työllisyyden edistämiseen 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota;

106. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään kriisin seurauksia ja helpottamaan 
siirtymää ottamalla huomioon alueelliset erityispiirteet ja näin ollen takaamaan 
käytettävissä olevan rahoituksen nopean jakamisen esimerkiksi tarjoamalla koulutusta 
tulevaisuuteen suuntautuneissa työpaikoissa, täydennys- ja uudelleenkoulutusta ja 
kehittämällä ESR+:aa rahallisesti tätä varten;

107. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan erityisesti aloja, joille on ominaista 
työpaikkojen epävarmuus, jotta voidaan estää työntekijöiden hyväksikäyttö esimerkiksi 
maatalousalalla tilapäistöissä, joissa kausityöntekijöihin sovelletaan kohtuuttomia 
työehtoja, jotka joissakin tapauksissa loukkaavat työelämän oikeuksien ohella myös 
työntekijöiden perusoikeuksia;

108. korostaa, että pienituloisilla työntekijöillä on suurempi riski joutua alttiiksi 
covid-19-taudille, sillä he työskentelevät aloilla, joilla on huomattavasti enemmän 
ihmiskontakteja, kuten hoiva- ja liikennealalla, tai ottavat verkkoalustojen kautta 
vastaan työtehtäviä, joissa ei ole mahdollisuutta etätyöhön; arvostelee voimakkaasti 



pitkää täytäntöönpanoaikaa covid-19:n luokittelemiseksi biologisia tekijöitä koskevassa 
direktiivissä1; kehottaa tarkistamaan pikaisesti biologisia tekijöitä koskevaa direktiiviä 
sen mukauttamiseksi maailmanlaajuisiin pandemioihin ja muihin poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin, jotta varmistetaan mahdollisimman nopeasti työntekijöiden 
täysimääräinen suojelu altistumisriskeiltä;

109. korostaa, että pienituloiset työntekijät työskentelevät usein aloilla, joilla on suuri 
fyysisen kunnon heikkenemisen riski, millä voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia heidän 
fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiinsa ja mikä voi vaikuttaa heidän kykyynsä hankkia 
ansiotuloja tulevaisuudessa; katsoo, että nykyisessä työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännössä ei keskitytä riittävästi työtapaturmien ehkäisyyn; 
kehottaa komissiota ehdottamaan mahdollisimman pian uutta työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevaa strategista kehystä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä kartoittamaan pienituloisten alojen työntekijöiden 
kohtaamat haasteet ja nykyiset välineet näihin haasteisiin vastaamiseksi; korostaa, että 
strategiassa on keskityttävä myös alustatyöntekijöihin ja epätyypillisissä työsuhteissa 
oleviin työntekijöihin; kehottaa komissiota muuttamaan direktiiviä 2004/37/EY2 
useiden syöpää tai mutaatioita aiheuttavien aineiden työperäisen altistumisen raja-
arvojen tarkistamiseksi ja soveltamisalan laajentamiseksi;

110. korostaa, että pienituloisilla aloilla koetaan paljon työperäistä stressiä; katsoo, että 
työperäisen stressin on oltava yksi EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön 
keskeinen painopiste; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten työmarkkinaosapuolten kanssa ehdotuksen työperäistä stressiä 
koskevaksi direktiiviksi, jossa vahvistetaan yritysten suuntaviivat työhön liittyvien 
stressitekijöiden torjumiseksi ja vaaditaan kaikkia yrityksiä laatimaan työperäistä 
stressiä koskevat yrityksen toimintaperiaatteet;

111. pitää äärimmäisen tärkeänä varmistaa, että Euroopan elpymissuunnitelman 
täytäntöönpanolla pyritään poistamaan köyhyys ja sosioekonominen eriarvoisuus ja että 
se perustuu tehokkaaseen mekanismiin, johon sisältyy tavoitteita ja vertailuarvoja, 
joiden avulla voidaan mitata tarkasti saavutettua edistystä; korostaa, että Euroopan 
parlamentti on otettava täysimääräisesti mukaan elpymissuunnitelman etukäteis- ja 
jälkikäteisvalvontaan ja että kaikille sen vaaleilla valituille jäsenille on annettava 
virallinen rooli, jotta varmistetaan täysin demokraattinen ja avoin arviointi- ja 
täytäntöönpanoprosessi;

o

o o

112. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18. syyskuuta 2000, 
työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille 
altistumiseen työssä (EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29. huhtikuuta 2004, 
työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (EUVL L 158, 
30.4.2004, s. 50).


