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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

toiminnan siirroista aluekehityksen puitteissa
(2004/2254(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön 
peruskirjan ja siihen liittyvän toimintaohjelman,

– ottaa huomioon eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden 
tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä 22 päivänä syyskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/45/EY1,

– ottaa huomioon työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 
98/59/EY2,

– ottaa huomioon työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys-
tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY3,

– ottaa huomioon työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä 
puitteista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat”5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen tarkistaminen – soveltaminen 1. tammikuuta 2007 jälkeen”6,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta työllisyystukeen 12 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen 
(EY) N:o 2204/20027,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä 
kolmannesta väliraportista (KOM (2004)0107 – C5-0092/2004-2004/2005(INI))8,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM 
(2004)0492)9,

  
1 EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.
2 EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.
3 EYVL L 082, 22.3.2001, s. 16.
4 EYVL L 80, 23.2.2002, s. 29.
5 EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9.
6 EUVL C 110, 8.5.2003, s. 24. 
7 EYVL L, 13.12.2002, s. 3.
8 EUVL C 61 E, 10.3.2004,  s. 370; P5_TA (2004)0368.
9 EUVL C [...], [...], s. [...].
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– ottaa huomioon päätöslauselmansa neuvoston asetuksesta Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM 
(2004)0492),

– ottaa huomioon päätöslauselmansa yritysten lakkauttamisesta EU:n rahoitustuen 
vastaanottamisen jälkeen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan, 136 artiklan ja 158 
artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

A. katsoo, että aluekehityspolitiikan tavoitteena on edistää kaikkien Euroopan alueiden 
kehitystä; että tätä varten on varmistettava aluekehityspolitiikan ja kilpailupolitiikan 
yhtenäisyys, mikä tarkoittaa, etteivät julkiset tuet saa kannustaa taloudellisen toiminnan 
siirtoon,

B. katsoo, että globalisaatio, tekniikan kehitys ja tiettyjen maiden markkinoille pääsyn 
esteiden poistaminen helpottavat kansainvälistä kauppaa mutta aiheuttavat yhä enemmän 
toiminnan siirtoja,

C. katsoo, että julkisen tuen tulisi edistää määrätietoisesti kestävien työpaikkojen luomista 
eikä se saisi mahdollistaa toiminnan siirtoa, johon liittyy työpaikkojen menetyksiä,

D. katsoo, että työajan pidentyminen tai työolojen laadun heikkeneminen saavutetaan 
joissakin yrityksissä kiristämällä toiminnan siirrolla,

1. pyytää, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-3 artiklaan sisältyvää 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta sekä 
täystyöllisyyden ja sosiaalisen edistyksen tavoitetta kunnioitettaisiin ja että niiden 
vastaisia käytäntöjä, kuten toiminnan siirtoja, vältettäisiin;

2. korostaa talouskehitystä haittaavia ja työpaikkojen suorina tai välillisiä menetyksinä 
ilmeneviä kielteisiä seurauksia, joita toiminnan siirrot aiheuttavat niillä Euroopan unionin 
alueilla, joilta yrityksiä lähtee; 

3. pyytää komissiota toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen välttämiseksi, että 
EU:n aluepolitiikka toimisi kannustimena yritysten toiminnan siirtoon;

4. suhtautuu myönteisesti komission rakennerahastojen uudistamisen yhteydessä tekemään 
ehdotukseen, jolla pyritään rankaisemaan yrityksiä, jotka Euroopan unionin rahoitustuen 
vastaanottamisen jälkeen siirtävät toimintansa seitsemän vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä, ja parlamentti pitää tätä ehdotusta EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta välttämättömänä ensimmäisenä toimenpiteenä, 
mutta sitä voitaisiin sen mielestä vielä vahvistaa;
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5. pyytää erityisesti, ettei yrityksille, jotka ovat siirtäneet toimintansa EU:n sisällä, 
myönnettäisi julkista tukea uudessa toimintapaikassa eivätkä ne voisi saada 
rakennerahastojen tukia tai valtiontukia ainakaan seitsemänä vuonna toiminnan siirron 
jälkeen;

6. katsoo, että myös käänteinen toiminnan siirto tulisi tuomita ulottamalla rakennerahastojen 
yleisasetuksessa esitetty seuraamus niihin yrityksiin, jotka uhkaavat siirtää toimintansa 
saadakseen työntekijänsä hyväksymään työolojen heikkenemisen tai työajan 
pidentymisen ilman lisäkorvausta ja saavuttaakseen siten huomattavia säästöjä 
palkkamenoissa;

7. katsoo, että kansallisten verotus- ja sosiaalijärjestelmien riittämättömän 
yhdenmukaisuuden takia on välttämätöntä vahvistaa sarja EU:n eri politiikkojen kautta 
koordinoituja toimenpiteitä; pyytää näin ollen, että toiminnan siirtojen torjumiseksi 
luotaisiin nopeasti todellinen eurooppalainen strategia, joka toteutettaisiin EU:n tasolla ja 
jota koordinoitaisiin kaikkien jäsenvaltioiden kanssa; 

8. pyytää komissiota uskomaan tämän strategian täytäntöönpanon toiminnan siirtojen 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle, joka voitaisiin perustaa komission yksiköiden, 
Eurostatin tai Dublinin seurantakeskuksen yhteyteen ja jonka tehtävänä olisi tutkia, 
arvioida, seurata ja esittää konkreettisia ehdotuksia toiminnan siirtojen kielteisten 
vaikutusten välttämiseksi;

9. kehottaa komissiota sisällyttämään seuraaviin alueellisia valtiontukia koskeviin 
suuntaviivoihin määräyksiä, joilla kielletään tukien myöntäminen sellaisille yrityksille, 
jotka siirtävät tai uhkaavat siirtää huomattavan osan toiminnastaan EU:n sisällä tai EU:n 
ulkopuolelle;

10. pyytää komissiota asettamaan EU:n tai valtioiden talousarviosta myönnettävien julkisten 
tukien edellytykseksi työllisyyttä tai paikallista kehitystä koskevien 
pitkäaikaissopimusten tekemisen; asianomaisten yritysten vastuuhenkilöiden tulisi 
allekirjoittaa nämä sopimukset;

11. kiinnittää komission huomion tarpeeseen liittää yhteisön tukiin vankat takeet 
pitkäaikaistyöllisyydestä ja vaatia tukea saavia yrityksiä täyttämään toiminnan osan tai 
koko toiminnan siirron riskiä koskevan arviointilomakkeen; 

12. kehottaa komissiota laatimaan tarkat ja yksityiskohtaiset määräykset menettelylle, jolla 
tuet peritään takaisin yrityksiltä, jotka eivät noudata velvoitteitaan niiden investointien 
osalta, joihin ne ovat saaneet julkista tukea;

13. pyytää komissiota myös laatimaan luettelon yrityksistä, jotka saavat tai ovat saaneet 
suoraan tai välillisesti yhteisön tai kansallisia julkisia tukia ja jotka siirtävät toimintaa 
EU:n sisällä tai EU:n ulkopuolelle;

14. pyytää komissiota laatimaan eurooppalaiset toimintaohjeet, joilla vältetään yritysten tai 
niiden tuotantoyksiköiden siirtoja toiselle alueelle tai toiseen maahan EU:ssa ainoastaan 
EU:n rahoitustuen saamiseksi;

15. vaatii, että julkisia tukia saavat yritykset sitoutuvat kehittämään yhdessä työntekijöitä 
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edustavien järjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa yritysjohdon valvontajärjestelmän 
osana koheesiopolitiikan toteuttamista;

16. pyytää komissiota pohtimaan yhdessä asianomaisten paikallisviranomaisten kanssa 
Euroopan sosiaalirahaston tehokasta ja kohdennettua käyttöä, jossa painotetaan 
työntekijöiden ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta alueilla, jotka ovat 
kärsineet uudelleenjärjestelyistä tai toiminnan siirroista;

17. korostaa tarvetta ohjata rakennerahastojen tukitoimia työpaikkojen luomiseen, uusien 
työpaikkoja luovien yritysten perustamiseen, elinikäiseen ammatilliseen koulutukseen ja 
tuottavuuden parantamiseen sekä vahvistaa tällaisia tukitoimia; 

18. pyytää komissiota valmistelemaan ehdotuksen jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien 
Euroopan laajuisen yhdenmukaistamisen aloittamiseksi ja verotuskäytäntöjen 
tasapuolistamiseksi eurooppalaisten julkisten tukien alalla;

19. katsoo, että lukuisien toiminnan siirtojen kielteisten vaikutusten johdosta on syytä 
käynnistää avoin ja rakentava keskustelu todellisesta eurooppalaisesta sosiaalisesta 
alueesta, jonka kehyksiä voitaisiin jo hahmotella vahvistamalla sosiaaliset 
vähimmäismenot työpaikkaa kohti; näiden sosiaalimenojen laskennan perustana voitaisiin 
käyttää kyseisen valtion BKT:ta asukasta kohti;

20. pyytää, että Euroopan unioni voisi toteuttaa Euroopan työllisyyden ja talouden 
suojatoimia sellaista yritystä vastaan, joka siirtää osan toiminnastaan tai koko toimintansa 
EU:n ulkopuolelle, ja että se voisi etenkin vaatia tällaista yritystä palauttamaan kaikki sen 
saamat julkiset tuet;

21. suosittelee, että asiasta vastaavat valiokunnat seuraisivat tarkasti, mihin jatkotoimiin 
komissio ryhtyy tämän päätöslauselman johdosta;

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

Toiminnan siirroista keskustellaan nykyään yleensä vain sellaisen yksittäisen tapauksen 
jälkeen, joka on herättänyt voimakkaita tunteita kansalaisissa. Ilmiö on kuitenkin niin laaja ja 
sen vaikutukset työllisyyteen ja talouskehitykseen niin voimakkaat, että sitä on syytä pohtia 
laajemmin lukujen ja varmistettujen tietojen pohjalta, jotta siihen voitaisiin vastata 
tarkoituksenmukaisesti.

Talous- ja rahaliiton toteutuminen, Euroopan unionin laajentuminen ja kansainvälisen kaupan 
vilkastuminen herättävät perustellusti huolen siitä, että niistä seuraa toiminnan siirtoa EU:n ja 
euroalueen sisällä ja niiden ulkopuolelle. Euroalueella ja vähemmässä määrin EU:ssa ei 
valuuttakurssien mukauttamisella voida enää korjata tilapäisesti eroja kilpailukyvyssä ja 
tuottavuudessa, mikä kasvattaa tuotantokustannusten erojen merkitystä sijoittautumis- ja 
siirtopäätöksissä. Viimeaikaiset esimerkit toiminnan siirroista tai toiminnan siirron 
estämiseksi palkkoihin tai työaikaan kohdistetuista paineista ovat tuohduttaneet kansalaisia ja 
etenkin asianomaisia työntekijöitä. Jälkimmäisille toiminnan siirrot tarkoittavat yleensä 
työpaikkojen menetyksiä tai työolojen ja palkan huononemista. Toiminnan siirroista seuraavat 
yritysten lakkauttamiset aiheuttavat jäsenvaltioille sosiaalimenoja työttömyyskorvausten ja 
henkilöstön uudelleensijoittamisen kustannusten muodossa, ja siksi voidaan oikeutetusti 
miettiä, miten Euroopan rakennerahastoilla voitaisiin vaikuttaa siirtopäätöksiin. 

Yritysten toiminnan siirtoja ei ole helppoa yksilöidä makrotaloudellisella tasolla. Toiminnan 
siirrolla – termin yleisessä merkityksessä – tarkoitetaan tilannetta, jossa seuraavat asiat 
toteutuvat samanaikaisesti tai ainakin melko lyhyen ajan kuluessa:

• tuotantolaitoksen tai yrityksen osaston lakkauttaminen 
• tuotannon siirto saman yrityksen toiseen tuotantolaitokseen, toiseen taloudelliseen 

ympäristöön (toiselle alueelle, toiseen maahan saman talousalueen sisällä tai toisella 
talousalueella). Siirto voi tapahtua olemassa olevien laitosten puitteissa tai edellyttää 
uusia investointeja ja mahdollisesti uusien tuotantolaitosten perustamista. 

Tilastoinnin kannalta on vaikea yksilöidä, mihin lakkauttamistoimiin liittyy tuotannon siirtoa 
saman yrityksen toiseen laitokseen. Yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla ei todellakaan ole 
nykyään sellaista tilastointivälinettä, joka tuottaisi luotettavia tietoja EU:n sisällä ja sen 
ulkopuolelle tehtävien toiminnan siirtojen laajuudesta ja vaikutuksista. 

Meillä on tällä hetkellä kuitenkin käytössämme useita tutkimuksia, joita professori Robert 
Plasman on esittänyt valiokunnan jäsenille ja jotka tuovat tietoa alue- ja alakohtaisista 
erityispiirteistä sekä toiminnan siirtojen laajuudesta ja vaikutuksista asianomaisten alueiden 
talouskehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Teollisuustoiminnan siirtoja käsittelevässä tuoreessa tutkimuksessa Patrick Aubert ja Patrick 
Sillard ovat laskeneet niiden työpaikkojen määrän, joita tällaiset siirrot koskevat.1

Tutkimuksen mukaan vuosina 1995–2001 Ranskasta katosi ja siirtyi ulkomaille noin 95 000 
teollisuuden työpaikkaa, eli keskimäärin 13 500 joka vuosi, ja niistä vähän yli puolet siirtyi 
kasvavan talouden maihin. Hieman alle puolet työpaikoista siirtyi matalapalkkaisiin maihin. 

  
1 Patrick Aubert ja Patrick Sillard, ”Délocalisations et réductions d’effectifs dans l’industrie française”, 
(huhtikuu 2005), INSEE.
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Näistä merkittävin oli Kiina, ja vasta kaukana sen perässä tulivat Itä-Eurooppa, Pohjois-
Afrikka, Etelä-Amerikka ja muut Aasian maat. 

Näistä erilaisista tutkimuksista ilmenee, että työpaikkojen siirrot eri alueille riippuvat etenkin 
työvoiman pätevyydestä, tutkimus- ja kehitystyön merkityksestä ja tuotantokustannuksista. 

Toiminnan siirron ongelmissa on joitakin eroja sen mukaan, siirtyykö toiminta Euroopan 
unionin sisällä vai sen ulkopuolelle.

EU:n sisällä on todettava, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa vahvistetaan 
henkilöiden, tavaroiden ja pääoman vapaa liikkuvuus, ja siten on vaikea vaatia, että yrityksiä 
kiellettäisiin täysin valitsemasta paikkaa, johon ne haluavat sijoittaa toimintansa, etenkin kun 
tällainen kielto johtaisi Euroopan talouden kannalta kielteiseen pysähtyneisyyteen.

Sitä vastoin voidaan pohtia, pitäisikö talouspolitiikkaa uudistaa siten, että se vahvistaisi 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Tässä yhteydessä on myös syytä 
tuoda esiin, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-3 artiklassa on vahvistettu 
täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys EU:n tärkeiksi tavoitteiksi.

Vapaan liikkuvuuden periaatteita pitäisi siis voida rajoittaa silloin, kun se tapahtuisi EU:n 
politiikan painopistealueena olevan koheesiopolitiikan puitteissa.

Koheesiopolitiikan tavoitteena on Euroopan alueiden yhdenmukainen ja yhteisvastuullinen 
kehittäminen. Tiettyjen alueiden muita hitaamman taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
vauhdittaminen suosimalla menetelmiä, jotka haittaavat kehitystä toisilla Euroopan alueilla, 
kuten toiminnan siirrot tekevät, on vastoin tätä tavoitetta.

Rakennerahastojen uudistus tarjoaa tässä yhteydessä mainion tilaisuuden ottaa käyttöön 
erityiset lainsäädännölliset välineet, joilla EU voi estää sen, että rakenne- ja 
koheesiorahastojen yhteisrahoittamat ohjelmat edistäisivät toimenpiteitä, jotka kannustavat 
suoriin tai käänteisiin toiminnan siirtoihin.

Jäsenvaltioiden ja komission on estettävä rahastojen tuet yrityksille, joilta peritään tai on 
peritty takaisin tukia, koska ne ovat siirtäneet tuotantotoimintaa jäsenvaltion sisällä tai toiseen 
jäsenvaltioon tai EU:n ulkopuoliseen valtioon, sekä yrityksille, jotka uhkaavat siirtää 
toimintansa saadakseen työntekijät hyväksymään työajan pidentymisen ilman lisäkorvausta ja 
saavuttaakseen siten huomattavia säästöjä palkkamenoissa.

Myöskään yritysten, joiden pääkonttori sijaitsee yhdessä jäsenvaltiossa ja jotka siirtävät 
toimintansa toiseen jäsenvaltion, ei pitäisi saada rahastoilta tukea. Alueellisten valtiontukien 
uusiin suuntaviivoihin tulisi sisällyttää samankaltainen määräys, jolla kielletään valtiontukien 
myöntäminen tällaisille yrityksille.

Joissakin tutkimuksissa on tullut selkeästi ilmi, että yrityksiä siirretään usein työ- ja 
tuotantokustannusten (palkat, sosiaalimenot, suora ja välillinen verotus) vähentämiseksi. 
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla jäsenvaltioiden verotus- ja sosiaalijärjestelmien 
yhdenmukaistaminen. Kansallisten verotus- ja sosiaalijärjestelmien yhdenmukaistamista 
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odoteltaessa Euroopan unionissa on luotava eurooppalainen strategia toiminnan siirtojen 
torjumiseksi, ja se pitäisi koordinoida kaikkien jäsenvaltioiden kanssa.

Meillä ei vielä ole riittävän yksityiskohtaista tilastointivälinettä, jonka avulla ongelma 
voitaisiin määritellä tarkasti ja siihen voitaisiin kehittää tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tämä 
puute on korjattava kiireellisesti perustamalla toiminnan siirtojen eurooppalainen 
seurantakeskus, jonka tehtävänä olisi tutkia, arvioida, seurata ja esittää konkreettisia 
ehdotuksia ja joka voisi toimia komission yksiköiden, Eurostatin tai Dublinin 
seurantakeskuksen yhteydessä. Yksi seurantakeskuksen ensimmäisistä tehtävistä olisi mitata 
eurooppalaisten tukien tosiasialliset vaikutukset toimintojen siirtoihin ja esittää ne lukuina 
sekä tutkia toiminnan siirroista johtuvien työpaikkojen siirtymisten vaikutuksia ja laajuutta 
sekä tarvittaessa määritellä alat, joilla ilmiö on voimakkain, ja politiikkoja, joilla toiminnan 
siirtojen kielteisiä vaikutuksia voitaisiin tasoittaa. Eri teollisuuden alojen tilannetta on 
seurattava säännöllisesti ja tarkkaan uudelleenjärjestelyjen ennakoimiseksi ja 
uudelleenkoulutusohjelmien käynnistämiseksi ajoissa, ja toimintaan on otettava mukaan 
kaikki asianosaiset.

Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että myöntäessään tukea rakennerahastoista komissio 
varmistaa, että tuen myöntäminen edellyttää takeita pitkäaikaistyöllisyydestä ja näistä 
takeista tehdään työllisyyttä tai paikallista kehitystä koskeva pitkäaikaissopimus, jonka 
allekirjoittavat asianomaisen yrityksen vastuuhenkilöt. Mahdollisen myöhemmän toiminnan 
siirron riskin arvioimiseksi olisi hyvä, että tukea saava yritys joutuisi täyttämään tämän riskin 
arviointilomakkeen.

Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä eurooppalaisia yritysneuvostoja 
koskevia määräyksiä pitäisi vahvistaa, jotta varmistettaisiin, etteivät yritykset voi mielensä 
mukaan lähteä ja jättää taakseen lohduttoman väestön ja työvoiman.

Yrityksillä pitäisi olla velvollisuus laatia sosiaalinen suunnitelma yhteistyössä 
ammattijärjestöjen ja työmarkkinoista vastaavan viranomaisen kanssa, korvata kaikki tuet, 
jotka ne ovat saaneet nykyisellä toimintapaikallaan, ja laatia toimintaohje, jota ne 
noudattavat kaikkialla maailmassa. Toimintaohjeeseen tulisi sisältyä eurooppalaiset hyvät 
toimintatavat, ja sen tulisi aina perustua ammattijärjestöjen kanssa käytäviin neuvotteluihin. 
Yrityksille ei enää riittäisi, että ne noudattavat paikallisia lakeja.

Euroopan on saatettava julkisia tukia saavat yritykset, työntekijöitä edustavat järjestöt ja 
paikallisviranomaiset yhteen luomalla todellinen yritysjohdon valvontajärjestelmä, joka on  
osa Euroopan sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden politiikan 
toteuttamista.

Työmarkkinaosapuolet ja paikallisviranomaiset ovat keskeisessä roolissa, kun yrityksen 
rakenteen mahdollinen muuttuminen pyritään ennakoimaan mahdollisimman hyvin. Näiden 
Euroopan talouselämän keskeisten toimijoiden on ehdottomasti tehtävä tiiviisti yhteistyötä, 
jotta työllisyyden alalla saataisiin aikaan todellinen eurooppalainen kumppanuus, jonka 
puitteissa yritykset ja työntekijät voivat yhdessä suojella työoloja ja työpaikkoja ja samalla 
parantaa tuottavuutta.

Jotkin yritykset vähentävät työkustannuksia alentamalla palkkoja, samalla kun ne uhkaavat 
siirtää toimintansa. Palkkojen laskeminen ei kuitenkaan ole tehokas ja pitkäaikainen 
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suoja mahdollisia toiminnan siirtoja vastaan. Jos hyväksyisimme sen sellaisena, 
joutuisimme siirtymään Kiinan tai Intian ”sosiaaliseen malliin”. 

Jos haluamme säilyttää eurooppalaisen sosiaalisen mallimme, meidän on pyrittävä 
vauhdittamaan Euroopan taloutta muilla keinoilla kuin alentamalla palkkoja. Yritysten 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja työllisyyden määrän ja laadun parantamiseksi meidän on 
ehdottomasti kohdennettava rakennerahastojen käyttöä entistä enemmän työpaikkojen 
luomiseen, kestäviä työpaikkoja luovien uusien yritysten perustamiseen, elinikäiseen 
ammatilliseen koulutukseen ja tuottavuuden parantamiseen. Euroopan sosiaalirahaston 
tukitoimet tulisi keskittää ammatilliseen koulutukseen ja työntekijöiden 
uudelleenkoulutukseen alueilla, jotka ovat kärsineet uudelleenjärjestelyistä tai toiminnan 
siirroista.

Jos Euroopan unioni haluaa kehittää kilpailukykyisen eurooppalaisen talouden ja antaa 
kaikille työikäisille kansalaisille mahdollisuuden tehdä laadukasta työtä, Euroopan 
investointeja tutkimukseen, kehitystyöhön, koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen on 
ehdottomasti lisättävä ja on kehitettävä uusia tekniikoita.

Tämän on oltava niiden tulevien poliittisten päätösten tavoitteena, jotka Euroopan on 
uskallettava tehdä.


