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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta (2007–2010)
(2008/2098(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 18, 136, 145, 
149 ja 150 artiklan,

– ottaa huomioon 6 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon 
"Liikkuvuuden avulla uusia ja parempia työpaikkoja: Eurooppalainen ammatillisen 
liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010)" (KOM(2007)0773),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 
päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta,1

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,2

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2241/2004/EY, tehty 
15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien 
selkeyttämiseksi (Europass),3

– ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä,4

– ottaa huomioon 27 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission tiedonannon, 
"Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja 
turvan avulla" (KOM(2007)0359),

– ottaa huomioon 25 päivänä tammikuuta 2007 annetun loppuraportin ammattitaitoa ja 
liikkuvuutta koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 
(KOM(2007)0024), 

– ottaa huomioon 13 päivänä helmikuuta 2002 annetun komission tiedonannon 
ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevasta komission toimintasuunnitelmasta 
(KOM(2002)0072),

                                               
1  EUVL L 255, 30.9.2005.
2  EUVL L 158, 30.4.2004.
3  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.
4  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin asetuksella (EY) 
N:o 1992/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 392, 30.12.2006, s. 1).



PE409.373v01-00 4/10 PR\730472FI.doc

FI

– ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön Euroopan unionia vuonna 
2007 koskevan talouskatsauksen sekä erityisesti sen työntekijöiden maantieteellisen 
liikkuvuuden esteiden poistamista koskevan 8 luvun,

– ottaa huomioon Eures-oppaan ajanjaksolle 2007–2010 (Eures-suuntaviivat), joka 
hyväksyttiin kesäkuussa 2006,

– ottaa huomioon komission 16 päivänä maaliskuuta 2007 antaman kertomuksen Eures-
verkoston toiminnasta 2004–2005 "Eures-verkoston merkitys yhtenäisten eurooppalaisten 
työmarkkinoiden luomisessa" (KOM(2007)116),

– ottaa huomioon suullisesti vastattavan kysymyksen B6-0136/2007 johdosta 5 päivänä 
syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Eures-verkoston toiminnasta vuosina 2004–
2005: "Eures-verkoston merkitys yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden 
luomisessa",1

– ottaa huomioon Nizzassa järjestetyn Eurooppa-neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman, annettu 14. joulukuuta 2000, 
liikkuvuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta,2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä 
vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että vapaa liikkuvuus ja oleskelu on EY:n perustamissopimuksen
18 artiklan mukainen oikeus, jota vahvistavat oikeutta koulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen koskevat perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklat,

B. ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus Euroopan tasolla on yksi 
perustamissopimuksen vahvistamista perusoikeuksista, yksi Euroopan sosiaalisen mallin 
kulmakivistä sekä yksi pääasiallisista keinoista saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet,

C. ottaa huomioon, että komissio on kannustanut perustamaan eurooppalaisten liikkuvuuden 
parantamista koskevan korkean tason asiantuntijaryhmän, jonka pääasiallinen tavoite on 
tunnistaa toimet, joita voidaan toteuttaa nuorison liikkuvuuden lisäämiseksi, 
liikkuvuuteen myönnettävän tuen tehostamiseksi ammattikoulutuksen alalla sekä 
taiteilijoiden, yritysjohtajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi,

D. ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus on ollut ja on edelleen yksi 
perussopimuksen neljästä perusvapaudesta; ottaa huomioon, että yhteisön 
lainsäädännössä on edistytty liikkumisvapauden varmistamisessa merkittävästi erityisesti 
sosiaalisten palvelujen alalla ja että sillä on helpotettu Euroopan unionin alueelle 
siirtyneiden työntekijöiden perheenjäsenten liikkuvuutta; katsoo, että sosiaalisten 

                                               
1  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0376.
2  EYVL C 371, 23.12.2000, s. 4.
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palvelujen alalla saavutettu edistys ei ole estänyt muiden, etupäässä hallinnollisten, 
esteiden esiintymistä rajatylittävän liikkuvuuden alalla,

E. ottaa huomioon, että parlamentti on monissa päätöslauselmissaan kiinnittänyt huomion 
kotimaansa ulkopuolelle muuttaneiden unionin kansalaisten liikkuvuudelle ja 
oleskeluoikeudelle asetettuihin esteisiin ja että se on ehdottanut ratkaisuja niiden 
poistamiseksi,

F. ottaa huomioon, että kokemus on osoittanut, että esteiden havaitseminen ja ehdotusten 
laadinta eivät ole riittäneet poistamaan täydellisesti näitä liikkumisvapaudelle ja 
liikkuvuudelle asetettuja esteitä; ottaa huomioon, että monissa yhteisön toimielinten 
asiakirjoissa on aiemmin käsitelty näitä ongelmia ja että niissä on ehdotettu monia 
korjaavia toimia, mutta niitä ei ole vieläkään pantu täytäntöön, 

G. ottaa huomioon, että parlamentti on pannut kyseisissä tapauksissa merkille, että 
tarvittavien toimien täytäntöönpanovalmius ei ole vieläkään samalla tasolla sen 
merkityksen kanssa, jonka kansalaiset antavat liikkuvuuden hallinnollisten ja juridisten 
esteiden poistamiselle,

H. ottaa huomioon, että parlamentti on antanut hyvin monta kertaa kannan tästä asiasta, joka 
vaikuttaa suoraan Euroopan kansalaisten elämään; katsoo, että sen on kansalaisten 
demokraattisesti ja suoraan vaaleilla valitsemana toimielimenä pyrittävä aktiivisesti 
ratkaisemaan kaikki kansalaisten kohtaamat ongelmat silloin, kun he haluavat käyttää 
liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan Euroopan unionin alueella,

1. pitää tervetulleena komission aloitetta ja vakuuttaa edelleen liikkuvuuden keskeistä 
merkitystä sekä työpaikkojen että jäsenvaltioiden tai alueiden välillä Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamisessa; tukee toimintasuunnitelman käynnistämistä ja toivoo, että 
sille tiedotetaan siihen kuuluvien toimien täytäntöönpanon seurannasta;

2. katsoo, että Euroopan unionin on sisällytettävä työntekijöiden liikkumista koskeva käsite 
kaikkiin yhteisön toimintalinjoihin erityisesti sisämarkkinoiden loppuun saattamisen, 
verotuksen, oikeusasioiden, sisäasioiden ja yhtiöoikeuden aloilla; kehottaa komissiota 
luomaan liikkuvuutta koskevasta politiikasta monialaisen politiikan, johon kuuluvat 
kaikki asianmukaiset eurooppalaisten toimintalinjojen alat ja johon osallistuvat kaikkien 
tasojen viranomaiset;

3. ottaa huomioon, että komission toimintasuunnitelmalla katetaan liikkuvuutta koskevat 
pääasialliset näkökohdat, mutta katsoo, että tarvitaan lisää toimia erityisesti 
koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien tiivistämiseksi sekä 
esimerkiksi liikkuvuuteen valmistautumiseksi vieraiden kielten opetuksella;

4. katsoo, että ammatillisen liikkuvuuden lisääntymisellä voi olla ensiarvoisen tärkeä 
tehtävä Lissabonin työllisyysstrategian kasvua ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden 
edistämisessä; katsoo, että ammatillisen liikkuvuuden kohentumisella Euroopassa 
voidaan vastata talouden globaalistumista, väestön ikääntymistä sekä työmarkkinoiden 
nopeaa muutosta koskeviin nykyisiin kehityssuuntiin;
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5. on vakuuttunut että ammatillinen liikkuvuus on tarkoituksenmukainen keino lujittaa 
Lissabonin strategian taloudellista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta, saavuttaa Euroopan 
sosiaalisen toimintaohjelman tavoitteet sekä vastata haasteisiin, kuten globalisaatioon, 
teollisuuden muutoksiin, tekniikan kehittymiseen, väestönkehitykseen, muuttoliikkeeseen 
ja sosiaalisen sekä työllisyyden mallin muutoksiin;

6. korostaa edelleen, että ammatillinen liikkuvuus on avainasemassa sisämarkkinoiden 
tehokkaassa toiminnassa Lissabonin strategiaa ja joustovaran alan periaatteita koskevien 
tavoitteiden välityksellä;

7. korostaa, että työntekijöiden liikkuvuus perustuu henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla koskevaan perusperiaatteeseen; 

8. panee huolestuneena merkille, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa lainsäädäntöä erityisesti, mitä tulee uusista 
jäsenvaltioista peräisin oleviin työntekijöihin; pyytää, että unionin toimielimet ja 
erityisesti Euroopan parlamentti osallistuisivat tiiviimmin menettelyyn, jonka perusteella 
jäsenvaltiot voivat soveltaa siirtymäkausia uusien jäsenvaltioiden kansalaisten pääsystä 
niiden työmarkkinoille heti ensimmäisinä vuosina uusien jäsenvaltioiden liittymisestä;

9. panee huolestuneena merkille jäsenvaltioiden toteuttamat tietyt toimet, joilla pyritään 
muuttamaan niiden sisäistä oikeudellista rakennetta maahanmuuton ja työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden aloilla voimassa olevien eurooppalaisten säännösten hengen ja 
kirjaimen vastaisesti; vaatii, että tällaisista toimista luovutaan välittömästi ja kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön kattavia Euroopan kansalaisten integrointia koskevia 
ohjelmia, jotta he voivat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen niiden alueella; 

10. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota työskentelemään yhdessä valmistellakseen ja 
soveltaakseen toisessa jäsenvaltiossa työskennelleiden kotivaltioonsa palaavien 
kansalaisten sopeuttamista koskevia ohjelmia;

11. katsoo, että Euroopan unionissa on työntekijöiden liikkuvuudelle edelleen monia 
hallinnollisia ja laillisia esteitä sekä tutkintotodistusten vastavuoroista tunnustamista 
koskevia esteitä; vahvistaa sitoumuksensa löytää ratkaisuja näihin ongelmiin ja kehottaa 
komissiota valvomaan tarkasti jäsenvaltioita, jotka eivät sovella tämän alan 
eurooppalaista lainsäädäntöä; 

12. kehottaa ponnekkaasti jäsenvaltioita tehostamaan eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen täytäntöönpanomenettelyä; katsoo, että vaikka tämän järjestelmän 
yhdenmukaistamista suunnitellaan vasta vuodelle 2010, sen täytäntöönpaneminen 
kaikissa jäsenvaltioissa voi vähentää työntekijöiden kokemia esteitä;

13. kehottaa komissiota vähentämään lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä ja korostaa 
tarvetta parantaa sosiaaliturvaoikeuksien tunnustamista ja karttumista koskevaa 
järjestelmää; 

14. katsoo, että liikkuvuuden uusien muotojen vuoksi on tarpeen analysoida voimassa olevaa 
lainsäädäntöä sen säännösten ajantasaistamiseksi sekä sen mukauttamiseksi Euroopan 
työmarkkinoiden uusiin olosuhteisiin; korostaa myös tarvetta tarkastella kaikissa 
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jäsenvaltioissa työntekijöiden ja heidän perheensä vapaata liikkuvuutta ja 
oleskeluoikeutta koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkuutta;

15. toivoo, että tarkastellaan uudelleen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmia ja sitä, että 
työntekijöiden liikkuvuus voi joissain tapauksissa johtaa sosiaalisten etuuksien 
menettämiseen; tukee siksi komission toimia, joilla pyritään kehittämään uusia 
lainsäädännöllisiä välineitä, jotka vastaavat paremmin työmarkkinoiden tarpeita ja toivoo, 
että sille tiedotetaan kaikkien osapuolten välisten neuvotteluiden tuloksista;

16. tukee ehdotusta, jolla pyritään parantamaan tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten 
välillä sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin sähköisen version käyttöönottoa koskevaa 
ehdotusta; toivoo saavansa lisätietoja tästä aloitteesta sekä sen tuesta liikkuvuuden ja 
työllisyyden parantamiseksi; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa 
käyttöön piakkoin yhteinen Euroopan laajuinen kortti, johon sisältyvät kaikki tiedot sen 
haltijan maksamista sosiaaliturvamaksuista sekä hänen sosiaalisista oikeuksistaan 
kaikissa jäsenvaltioissa, joissa hän on työskennellyt;

17. tukee TRESS-verkoston toimia ja katsoo, että sen pitäisi tutkia jatkuvasti liikkuvuuden 
eri muotoja, jotta ne mukautetaan yhteisön lainsäädäntöön; kehottaa komissiota ottamaan 
tähän verkostoon mukaan mahdollisimman paljon työnantajia ja muistuttaa, että 
nimenomaan työnantajat usein tukevat työntekijöitä sosiaaliturvaa tai työpaikan saantiin 
tarvittavia asiakirjoja koskevissa menettelyissä; korostaa, että Eures-verkoston 
tietokantojen on oltava mahdollisimman helposti käytettävissä ja että niitä on 
ajantasaistettava säännöllisesti;

18. ilmaisee jatkuvan tukensa Eures-verkoston osallistumiselle työntekijöiden liikkuvuuden 
edistämiseen Euroopan unionissa; suosittelee, että Eures-verkoston palveluihin lisätään 
tietoja tiettyjen alojen erityisistä verkostoista ja www-sivustoista ja suosittelee lisäksi, 
että tämä verkosto tekee yhteistyötä muiden tietoa tarjoavien osapuolten kanssa 
työllisyysmahdollisuuksista Euroopan unionissa; 

19. tukee ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman kolmannen tavoitteen päämääriä, 
jotka koskevat Eures-verkoston institutionaalisten valmiuksien vahvistamista; korostaa 
työmarkkinoiden monimuotoisuutta ja tarvetta tarjota palveluita, jotka on mukautettu 
kaikkien työntekijäluokkien, kuten esimerkiksi ikääntyneiden työntekijöiden, itsenäisten 
ammatinharjoittajien, kausityöntekijöiden, vammaisten työntekijöiden, jne. tarpeita 
ajatellen;

20. kiinnittää huomion maaseutualueiden tai niiden Euroopan unionin alueiden, joilla on 
rajoitettu mahdollisuus käyttää Internetiä, pääsyyn Eures-verkostoon; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tarjoamaan näille väestöryhmille mahdollisuuden käyttää kyseisten 
www-sivustojen tietoja;

21. katsoo, että 2 miljoonan euron lisätalousarvio, joka on varattu vuoteen 2013 saakka 
liikkuvuuden alan innovatiivisille hankkeille, on kohtalaisen vaatimaton, kun sitä 
suhteutetaan tarpeeseen tiedottaa mahdollisimman paljon Euroopan kansalaisille 
ammatillisesta liikkuvuudesta unionissa;  
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22. katsoo, että kansalaisilla ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tietoa ulkomailla vietetyn 
työkokemuksen tuomasta mahdollisesta ammatillisesta hyödystä ja tukee komission 
toimia, joilla kansalaisille tiedotetaan näistä näkökohdista;

23. ilmaisee jatkuvan tukensa toimille, kuten työpaikkamessuille, Euroopan työpaikkapäiville 
ja ammatillista liikkuvuutta koskevalle eurooppalaiselle kumppanuudelle; katsoo 
kuitenkin, että näihin toimiin varattu talousarvio on rajallinen verrattuna tämän alan 
eurooppalaisten toimien popularisoimista koskeviin tavoitteisiin;

24. tunnustaa tiettyjen alojen, kuten kulttuurin ja urheilun, ammattien erityispiirteet, joissa 
maantieteellinen ja ammatillinen liikkuvuus on olennaista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan näitä olosuhteita huolellisesti sekä toteuttamaan tarpeellisia 
toimia erityisesti näillä aloilla työskentelevien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien osalta, 
jotta hallinnolliset toimet eivät hankaloita heidän liikkuvuuttaan;

25. tukee ja kannustaa "oikeudenmukaista liikkuvuutta" koskevan käsitteen käyttöönottoa ja 
pyytää komissiota valvomaan sen täytäntöönpanoa esimerkiksi ottamalla mukaan 
työntekijöitä tai työnantajia edustavat alakohtaiset järjestöt;  

26. pahoittelee työntekijöiden liikkuvuuteen jatkuvasti liittyviä esteitä, jotka voivat estää 
työntekijää hyväksymästä työpaikkaa ulkomailla, kuten vaikeuksia löytää työpaikkaa 
puolisolle, muutosta aiheutuvia korkeita kustannuksia, tiettyjen verotuksellisten etujen tai 
kansalliseen eläkevakuutukseen, sairasvakuutukseen tai työttömyysvakuutukseen 
maksettujen maksujen menettämisen riskiä;  

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
koskevia tukiohjelmia; katsoo, että näiden ohjelmien pitäisi keskittyä työntekijän ja 
työnantajan väliseen suhteeseen ja että niillä pitäisi tunnustaa asuinvaltion ulkopuolella 
hankitun työkokemuksen lisäarvo;

28. onnittelee komissiota sen aloitteesta kuulla kaikkia unionin ammatillisen liikkuvuuden 
edistämisessä toimivia osapuolia; katsoo, että tämä vuoropuhelu edistää avoimuutta ja 
nopeuttaa tarkoituksenmukaisen liikkuvuuden toteutusta sekä vahvistaa tämän perusteella 
omaksuttuja periaatteita ja arvoja;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Työntekijöiden liikkuvuus on avainasemassa Lissabonin strategian tavoitteiden 
toteuttamisessa. Pelkästään esimerkiksi kahden viime vuoden aikana tämän talouden ja 
työllisyyden kasvua koskevan strategian täytäntöönpanolla oli mahdollista luoda lähes 
6,5 miljoonaa työpaikkaa, ja tämä määrä voi vielä lisääntyä 5 miljoonalla vuoteen 
2009 mennessä.

Eurobarometrin (2006) mielipidetiedustelut osoittavat, että eurooppalaiset ovat tietoisia 
työntekijöiden liikkuvuuden merkityksestä sekä sen myönteisistä vaikutuksista Euroopan 
integraatioon (57 prosenttia on sitä mieltä), mutta ainoastaan harvat ovat valmiit ryhtymään 
toimeen. Tällä hetkellä ainoastaan 2 prosenttia mielipidetiedusteluun osallistuneista 
työskentelee muussa unionin jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan, ja 5,5 prosenttia ilmaisi 
halunsa asettua asumaan ulkomaille. 

Sillä, että näitä näkökohtia koskevia ohjelmia on toteutettu ja että lainsäädäntöä on tarkistettu 
helpottamaan työntekijöiden liikkuvuutta, on viime vuosien aikana huomattavasti parannettu 
mahdollisuuksia työskennellä toisessa valtiossa. Liikkuvuudelle on edelleenkin monia 
hallinnollisia, lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja sosiaalisia esteitä. Hallinnolliset esteet 
aiheutuvat pääasiassa kunkin valtion erityisistä hallinnollisista menettelyistä sekä 
työmarkkinoita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen eroista, joten näiden esteiden 
poistaminen on suurelta osin jäsenvaltioiden vastuulla.

Euroopan unioni voi kuitenkin parantaa lainsäädännöllistä tilannetta tarkistamalla voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja ajantasaistamalla sitä niin, että se sitä mukautetaan työmarkkinoiden 
nykyisiin tarpeisiin.

Komissio on pyrkinyt kannustamaan toimia, joilla vähennetään työnhakijoiden, 
työntekijöiden ja työnantajien kohtaamia liikkuvuudelle asetettuja käytännön esteitä, joten se 
käynnisti joulukuussa 2007 eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman, 
jota toteutetaan vuoteen 2010 saakka.

Tämän uuden toimintasuunnitelman pääasialliset tavoitteet ovat: sosiaaliturvan alan nykyisten 
säännöksien parantaminen, hallinnollisten esteiden poistaminen, Eures-verkoston (Euroopan 
työntekijöiden liikkuvuuden työnvälitysverkosto) vahvistaminen sekä eurooppalaisten 
tietoisuuden lisääminen mahdollisuuksista tehdä työtä ulkomailla. 

Tällä suunnitelmalla kannustetaan unionin jäsenvaltioita parantamaan lainsäädäntöään ja 
nykyisiä hallinnollisia menettelyjään erityisesti koordinoiden sosiaaliturvaa koskevia 
näkökohtia lisäeläkeoikeuksien siirron kanssa. Komissio toivoo, että vuoteen 2009 mennessä 
olisi mahdollista koordinoida sosiaaliturvaa koskevia näkökohtia sähköisesti, millä 
helpotettaisiin eurooppalaisen sairaanhoitokortin sähköisen version käyttöönottoa.

Komission on vakuuttunut Eures-verkoston merkityksestä ja tehokkuudesta Euroopan 
työntekijöiden liikkuvuutta edistävänä palveluna, jossa voi hoitaa kaikki asiat yhtä aikaa ja 
jonka tehtävää tehostetaan. Eures jatkaa palveluidensa kehittämistä ja pyrkii erityisesti 
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saavuttamaan tietyt kohderyhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret työntekijät, ikääntyneet 
työntekijät, naiset, tiedemiehet, itsenäiset ammatinharjoittajat ja kausityöläiset.

Komission toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on Euresin institutionaalisten valmiuksien 
tehostaminen. Tulevien toimien tarkoituksena on auttaa työnhakijoita ja heidän 
perheenjäseniään, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet uusiin ja parempilaatuisiin 
työpaikkoihin. Suunnitelmalla tuetaan myös työnantajia rekrytoimiaan ulkomaista 
henkilöstöä, jotta he voisivat helpommin vastata työvoimapulaan ja kohtaamiinsa esteisiin. 
Samalla paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset hyötyvät sosiaaliturvan ja 
eläkkeiden paremmasta koordinoinnista ja yksinkertaistetusta hallinnosta, ja niitä rohkaistaan 
toteuttamaan aloitteita liikkuvuuden helpottamiseksi.

Euroopan työpaikkapäivillä suuri yleisö voi tutustua Euroopan unionin työnantajien 
työpaikkailmoituksiin sekä ammatillisen liikkuvuuden mahdollisuuksia ja etuja koskeviin 
tietoihin. 

Parlamentin mietinnössä tuetaan komission aloitteita ja siinä suositellaan lisätoimenpiteitä 
sekä tämän alan eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tiukkaa valvontaa. 
Mietinnössä tarkastellaan myös erityisesti sosiaaliturvaa ja sairausvakuutusta koskevia 
ongelmia ja hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden vaikutusta ammatilliseen 
liikkuvuuteen. Lisäksi siinä arvioidaan tuloksia, joita Euroopan tasolla käytössä olevilla 
ohjelmilla ja verkostoilla on ammatillisen liikkuvuuden lisäämisessä, ja siinä annetaan 
suosituksia niiden toiminnan parantamiseksi. 
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