
Euroopan unionin (EU) ja Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) parlamenttiryhmän  ansiosta
Euroopan kansalaisten sosiaaliset ja työllisyyteen liittyvät oikeudet vahvistuvat jatkuvasti. Integraation tekee
ainutlaatuiseksi se, että yhtenäismarkkinoiden kehittämisen rinnalla EU edistää aktiivisesti kansalaistensa
sosiaalisia ja työhön liittyviä oikeuksia.  

Katsaus EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioiden historiaan osoittaa, että alalla on saavutettu paljon. Alunperin EU:n
politiikka oli yksinomaan edistää Euroopan taloudellisia pyrkimyksiä, mutta työllisyys- ja sosiaaliasioiden
painoarvo alkoi kasvaa 1970- ja 80-luvuilla sekä 1990-luvun alussa. Tuolloin vahvistettiin monet työntekijöiden
oikeudet. Esimerkkeinä mainittakoon siirtyvien työntekijöiden vapaa liikkuvuus, työntekijöiden työturvallisuuden
ja -terveyden parantaminen sekä vanhempainloma.  

Vuoden 2000 Eurooppa-neuvosto Lissabonissa oli selkeä osoitus siitä, kuinka pitkälle Euroopan unionin
työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa on päästy. Sitä pidetään keskeisinä tekijöinä yritettäessä luoda EU:sta
maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin talous. Työllisyys- ja sosiaaliasioista täytyy tulla horisontaalinen
politiikka, minkä jälkeen työllisyys- ja sosiaaliasiat pitää ottaa huomioon kaikilla politiikan aloilla.

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden asema ei olisi niin merkittävä kuin se nykyään on ilman ESP-ryhmän väsymättömiä
ponnisteluja nostaa asiat pysyvästi Euroopan asialistalle. Tavoitteitamme ovat johdonmukaisesti olleet
täystyöllisyyden saavuttaminen, työolosuhteiden kohentaminen, työntekijöiden oikeus saada tietoa ja tulla
kuulluksi, varattomien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden elinolojen parantaminen sekä naisten ja miesten yhtäläisten
mahdollisuuksien varmistaminen. ESP:n ryhmä on jo pitkään ohjannut työllisyyskeskustelua ja
menestyksekkäästi vaikuttanut siihen. 

• Työterveys ja -turvallisuus 
ESP:n ryhmän toiminta on tehostanut työntekijöiden suojelua asbestille altistumiselta, esimerkiksi
vaikuttamalla asbestin sallittujen  pitoisuuksien alentamiseen, mukaan lukien rakennusten purkuun ja
huoltoon liittyvät toimialat. Ryhmä on myös edistänyt työntekijöiden suojelua melulle altistumisen riskeiltä
tukemalla alhaisia melun raja-arvoja ja henkilökohtaisten kuulosuojaimien käytön työpaikoilla.

• Syrjinnän vastainen taistelu
ESP-ryhmän väsymättömyyden ansiosta EU on hyväksynyt kaksi merkittävää syrjinnän vastaista direktiiviä.
Tämä tarkoittaa perustamissopimuksen 13. artiklan nojalla sitä, että EU on ryhtynyt taisteluun sukupuoleen,
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai uskomukseen, vammaan, ikään tai sukupuoliseen
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää vastaan. 
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• Työaika
ESP-ryhmä on taistellut sen takaamiseksi, että kaikkiin työntekijöihin sovelletaan EU:n työaikalainsäädäntöä, mukaan
lukien kuljetusalan työntekijät, aloittelevat lääkärit ja off-shore-työntekijät (lähinnä öljyalalla).

• Tiedottaminen ja kuuleminen
ESP-ryhmä puolsi yleisen puitteiston hyväksymistä, jolla määrätään työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan
yli 50 työntekijän eurooppalaisissa yrityksissä ja yli 20 hengen laitoksissa. 

• Epätyypilliset työntekijät
ESP-ryhmä myötävaikutti joustavuuden ja turvallisuuden välisen tasapainon saavuttamiseen tukemalla EU:n
työmarkkinaosapuolten puitesopimuksia osa-aikatyöstä, määräaikaisista työsopimuksista ja etätyöstä.

• Lisäksi ESP on tehnyt työntekijöitä tukevia ja sosiaalisesti valveutuneita tarkistuksia lainsäädäntöehdotuksiin - mukaan
lukien julkiset hankinnat ja ostotarjoukset - kaikissa parlamentin valiokunnissa. ESP puolustaa sosiaalisia arvoja
taloudellista näkökulmaa korostavassa EU-lainsäädännössä.

ESP-ryhmän jäsenet ovat tietoisia EU:n laajentumiseen liittyvistä haasteista. He
pyrkivät aktiivisesti etsimään keinoja varmistaakseen, että sosiaali- ja työllisyysasiat,
mukaan lukien yhteiskunnallisen vuoropuhelun aloittaminen, toteutuvat täysin uusissa
jäsenvaltioissa. ESP-ryhmä tekee yhteistyötä tulevien jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne
voisivat mahdollisimman pian osallistua nopeasti kehittyvään ja alati laajenevaan
toimintaan työllisyys- ja sosiaaliasioissa Euroopan tasolla.

EU:n työllisyys- ja sosiaaliasiat vahvistuvat myös Eurooppa-valmistelukunnan
työskentelyn ansiosta. Paljon on vielä tehtävää, mutta Euroopan sosiali-
demokraattisen puolueen ryhmään kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet
pystyvät varmasti ottamaan haasteen vastaan. 

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Laajentuminen ja syventyminen: EU:n työllisyys-
ja sosiaaliasioiden tulevaisuus


