Yleistajuinen tiivistelmä
EU:n työllisyyspaketti
EU:n työllisyyspaketti sisältää Euroopan komission EU-maille esittämiä suosituksia toimista, joissa
keskitytään työpaikkojen luomiseen ja työllisyyspolitiikan tehostamiseen.
TAUSTAA



EU:ssa tarvitaan kiireesti uusia työpaikkoja nyt, kun unioni yrittää nousta takaisin jaloilleen
pahimmasta talouskriisistään toisen maailmansodan jälkeen.
Ennusteiden mukaan talouskasvu tulee pysymään heikkona, ja myös työllisyyden lievän
paranemisen odotetaan pysähtyvän vuoden 2012 aikana.



Työttömyys on EU:ssa kivunnut ennätystasolle kevään 2011 jälkeen. Työttömänä on tällä
hetkellä 10,1 prosenttia työvoimasta (euroalueella 10,7 prosenttia). Yli 40 prosenttia
työttömistä on hakenut työtä yli vuoden, ja yli 22 prosenttia EU:n nuorista on työttömänä.



EU tarvitseekin nyt johdonmukaista ja koordinoitua työllisyyspolitiikkaa.

MITÄ TYÖLLISYYSPAKETTIIN SISÄLTYY?
Uuden työllisyyspaketin suosituksiin sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet:



Edistetään työpaikkojen luomista tukemalla työvoiman kysyntää, yrittäjyyttä, itsenäistä
ammatinharjoittamista, epävirallisen tai pimeän työn muuttamista laillisiksi työsuhteiksi sekä
palkkojen asettamista tasolle, joka takaa sekä kilpailukyvyn että toimeentuloturvan.



Hyödynnetään entistä tehokkaammin avainalojen työllistämispotentiaalia – tällaisia aloja ovat
esimerkiksi vihreä talous, terveys- ja sosiaalialat ja digitaalitalous.
Tähän liittyen komissio aikoo käynnistää kuulemisen työllisyysmahdollisuuksista
henkilökohtaisten ja taloudenhoitopalvelujen alalla (lastenhoidosta ja pitkäaikaishoidosta
ruuanlaittoon ja siivoukseen).





Hyödynnetään EU:n rahastoja työpaikkojen luomisessa – tällaisia rahastoja ovat mm.
Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, eurooppalainen Progressmikrorahoitusjärjestely ja Euroopan globalisaatiorahasto.
Uudistetaan työmarkkinoita, jotta pystytään turvaamaan työmarkkinasiirtymät, vähentämään
työmarkkinoiden segmentoitumista, ennakoimaan talouden rakenneuudistuksia, kehittämään
elinikäistä oppimista ja tarjoamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.



Investoidaan ammattitaitoa parantavaan koulutukseen, joka ennakoi tulevia työvoimatarpeita
(tässä yhteydessä komissio järjestää julkisen kuulemisen harjoittelujaksojen eurooppalaisesta
laatukehyksestä).



Poistetaan esteitä toisessa EU-maassa työllistymiseltä.



Kehitetään nykyisiä toimenpiteitä, jotta työpaikat ja työnhakijat kohtaisivat paremmin.



Parannetaan työllisyyspolitiikan koordinointia EU:n tasolla.



Lisätään kansallisten työmarkkinaosapuolten osallistumista työllisyyspolitiikan laatimiseen.

HYÖTYJÄT JA HYÖDYT


Työnhakijoille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen.



Työssä oleville tarjotaan tukea, jotta he voivat päivittää taitojaan ja osaamistaan
työmarkkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti.



Työnantajille kohdennetaan tukea uusien työpaikkojen luomiseen ja rakennemuutoksesta
selviytymiseen.



EU-maiden hallituksille tarjotaan poliittista ohjeistusta ja tukea työllisyystoimien
koordinointia varten.

EU:N TOIMIEN TARVE



Talouskriisi on osoittanut EU-maiden talouksien olevan suuresti riippuvaisia toisistaan.
Ainoastaan EU:n tasolla koordinoiduilla toimenpiteillä on mahdollista parantaa työllisyyttä
merkittävästi ja kestävästi.

TOTEUTUSAIKATAULU



Työllisyyspaketin toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Jäsenmaiden edistymistä seurataan
tulostaulun avulla vuodesta 2013 lähtien.

