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Käytyämme läpi finanssikriisin, talouskriisin ja 
poliittisen kriisin vuodet, meidän olisi pitänyt oppia 
tämä: jos eurooppalainen politiikka vaarantaa 
yhteenkuuluvuuden ja uhraa sosiaaliset standardit, 
eurooppalaisella projektilla ei ole toivoa saada 
Euroopan kansalaisten tukea.

Jacques Delors (2016)



Sosiaalisen Euroopan kaksi polkua

Vähimmäislainsäädäntö
Lainsäädäntömenettely ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelut.

EU:lla selvä toimivalta.

Lähtökohtina työntekijöiden/kansalaisten oikeudet ja suojelu.

Jäsenmaissa mahdollista ja suotavaa säännellä vahvemmasta suojasta.

Talouden ohjaus
Talouspolitiikan suositukset (komissio esittää, neuvosto päättää).

Lähtökohtina makrotalouden vakaus ja kilpailukyky.

Työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan rakenneuudistukset.

Työntekijöiden/kansalaisten oikeuksille ja suojelulle ylärajoja.



Vähimmäislakien polku

Perustan rakentaminen – Jacques Delors 1985-1995

Sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus, mutta samalla yhteinen 

työntekijöiden suojelun vähimmäistaso. Myös työmarkkinajärjestöjen 

sopimuksien kautta EU-lainsäädäntöä.

Pitkä hiljaisuus

Yhteisvaluutta, itälaajentuminen ja talouskriisi lisäävät painetta. 

Työelämän muutos rapauttaa EU:n vähimmäissuojaa.

Uusi aktivoituminen

Eriarvoisuuden ja epävarmuuden kasvu, tyytymättömyys, populismin 
nousu. Junckerin komissio ja parlamentti käynnistävät uudistamisen.



Talousohjauksen polku

Lähtökohtina talouden vakaus, kasvu, kilpailukyky
Pohjana vakaus- ja kasvusopimuksen finanssipoliittiset säännöt.
Komission prioriteetit: talouskuri, rakenneuudistukset ja investoinnit.

Sosiaaliset näkökohdat makrotalouden rinnalle
Sosiaaliset indikaattorit ja tulostaulu. Sosiaalisten oikeuksien pilari.

Suositukset ohjaavat rakenneuudistuksiin
Komission näkemys taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet yhdistävästä 
politiikasta.
Sosiaaliset suositukset käytännössä: työllistymisen tukea ja 
sosiaaliturvan kattavuutta, mutta myös palkkakehityksen hillitsemistä, 
eläkeikien korotusta, työsuhdeturvan purkua.

Suosituksille eri keinoin sitovuutta/ohjaavuutta



Talousohjauksen polku on vaikeampi

Vähimmäisoikeudet vai myös enimmäistasot?
Sosiaalinen Eurooppa kansalaisten oikeuksien näkökulmasta: 
vähimmäisoikeuksia vai rakenneuudistuksia, jotka tuovat myös 
heikennyksiä?

Kestääkö EU:n legitimiteetti?

Toimivaltojen jako
Selvät toimivallat lainsäädännössä vs. talousohjauksen suositukset 
kansallisen toimivallan työmarkkina- ja sosiaalipolitiikassa.

Poliittinen vastuu
Kenellä on vastuu EU-suosituksia toteuttavista, ehkä osin ehdollisella EU-
rahoituksella tuettavista rakenneuudistuksista?



Seuraavat askeleet

1. Työelämän vähimmäisnormien päivitykseen vauhtia. Koskettava 
kaikkia työntekijäasemassa olevia.

2. Vähimmäisnormien toimeenpanoa vahvistettava. Euroopan 
työviranomaisesta vahva toimija.

3. EU:n tuki työmarkkinaneuvotteluille jäsenmaissa ja unionin tasolla.

4. Myös sosiaaliturvassa eteenpäin vähimmäislakien/suositusten, ei 
käytännössä harmonisoivan talousohjauksen kautta.

5. Talousohjauksessa lisää ymmärrystä ja liikkumatilaa (sosiaalisille) 
investoinneille ja palkankorotuksille.


