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Tarkistusluonnos 5650 === EMPL/5650 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 01 01 — Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden toimintalohkossa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 01 01 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362
Varaus

Yhteensä 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5651 === EMPL/5651 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 01 02 01 — Ulkopuolinen henkilöstö

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 01 02 01 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804
Varaus

Yhteensä 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5652 === EMPL/5652 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 01 03 — Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden toimintalohkossa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 01 03 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
Varaus

Yhteensä 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5653 === EMPL/5653 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 02 63 01 — Euroopan sosiaalirahasto – Operatiivinen tekninen apu

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 63 01 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000
Varaus

Yhteensä 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000

Perustelut:
Heinäkuussa 2019 Euroopan sosiaalirahaston käyttöaste oli vain 27 prosenttia.

Hankkeiden monimutkaiset hallinnointimenettelyt aina hakemusten valmistelusta varainhoidon ja 
vaikutusten seurannan prosesseihin, joiden laadussa on usein puutteita, ovat yksi merkittävimmistä 
rakennerahastojen, myös Euroopan sosiaalirahaston, käyttöä rajoittavista tekijöistä.

Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää vahvistaa ESR:n teknisen avun rahoitusta vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen viimeisenä vuonna.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5654 === EMPL/5654 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 02 63 02 — Euroopan sosiaalirahasto – Komission jäsenvaltion pyynnöstä hallinnoima 
operatiivinen tekninen apu

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 63 02 p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000
Varaus
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Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

Yhteensä p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000

Perustelut:
Heinäkuussa 2019 Euroopan sosiaalirahaston käyttöaste oli vain 27 prosenttia.

Hankkeiden monimutkaiset hallinnointimenettelyt aina hakemusten valmistelusta varainhoidon ja 
vaikutusten seurannan prosesseihin, joiden laadussa on usein puutteita, ovat yksi merkittävimmistä 
rakennerahastojen, myös Euroopan sosiaalirahaston, käyttöä rajoittavista tekijöistä.

Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää vahvistaa ESR:n teknisen avun rahoitusta vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen viimeisenä vuonna.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5655 === EMPL/5655 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 02 64 — Nuorisotyöllisyysaloite

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Varaus

Yhteensä 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

Perustelut:
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut selvästi, että nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja on 
lisättävä, ei vähennettävä. Nuorisotyöttömyyden torjunta on edelleen ensisijainen tavoite. Sen vuoksi 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen olisi osoitettava riittävä rahoitus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5656 === EMPL/5656 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 02 64 — Nuorisotyöllisyysaloite

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Varaus

Yhteensä 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
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Perustelut:
Nuorisotyöttömyys on tietyissä jäsenvaltioissa edelleen liian korkealla tasolla. Kuten myös komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi, nuorisotyöttömyyden torjunta on edelleen ensisijainen tavoite. 
Sen vuoksi nuorisotyöllisyysaloitteeseen olisi osoitettava riittävä rahoitus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5657 === EMPL/5657 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 02 64 — Nuorisotyöllisyysaloite

Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000
Varaus

Yhteensä 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:

Määräraha on tarkoitettu muun muassa tukemaan nuorisotyöttömyyden .......... valtiolliset että valtiosta 
riippumattomat toimijat.

Lisää:

Määräraha on tarkoitettu varmistamaan, että kaikille tarjotaan täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja 
ihmisarvoista työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8 mukaisesti ja että näin edistetään vakaiden ja 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomista ja oikeuksien varmistamista kaikille sekä nuorten työllistymistä ja 
koulutusta ja vältetään se, että julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat käyttävät nuoria hyväkseen 
harjoittelijoina tai tarjoamalla heille epävarmoja työsuhteita.

Perustelut:
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tutkimuksessa ”Eurozone jobs: trends and policy responses” todetaan, että 
vuosina 2014–2020 tarvitaan 21 miljardia euroa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5658 === EMPL/5658 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 02 65 — Euroopan solidaarisuusjoukot – Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuus

Muutetaan selvitysosa ja oikeusperusta seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 02 65 p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Varaus

Yhteensä p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
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Selvitysosa:
Poista:

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ESR:n rahoitusosuus Euroopan solidaarisuusjoukoille sen yleisten ja 
erityisten tavoitteiden mukaisesti.

Oikeusperusta:
Poista:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä 
sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 470). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1475, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen 
(EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1).

Perustelut:
Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta olisi suunnattava sellaisiin aloitteisiin, toimiin ja ohjelmiin, joilla 
edistetään hyväksyttävissä olevien ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomista. Euroopan solidaarisuusjoukot 
eivät täytä tätä tavoitetta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5659 === EMPL/5659 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 01 04 — Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset 
ja tutkimukset

Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000
Varaus

Yhteensä 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka .......... ottaen voidaan toteuttaa erityisesti seuraavia 
toimia:

Muuta:

– analysoidaan, miten väestön ikääntyminen vaikuttaa hoito- ja sosiaalisen suojelun tarpeisiin, 
käyttäytymismalleihin ja asiaa koskevaan politiikkaan yhteiskunnassa, jonka on tarkoitus palvella 
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kaikenikäisiä, mukaan luettuna ikääntyneitä vähemmistöjen edustajia ja ikääntyneitä siirtolaisia koskeva 
tutkimus sekä omaishoitajien tilanne,

– analysoidaan, miten väestönkehitys vaikuttaa unionin ja jäsenvaltioiden politiikkoihin, toimiin ja 
ohjelmiin, sekä laaditaan suosituksia unionin ja jäsenvaltioiden talouspolitiikan ja muiden politiikkojen, 
toimien ja ohjelmien mukauttamiseksi siten, että estetään ikääntyvän yhteiskunnan kielteiset vaikutukset,

– analysoidaan perheyhteisöjen ja väestönkehityksen välisiä yhteyksiä,

– analysoidaan köyhyyden, tulojen ja varallisuuden jakautumisen suuntaksia sekä niiden laajempaa 
yhteiskunnallista vaikutusta,

– selvitetään teknologian kehityksestä kotitalouksille ja yleisesti ottaen yhteiskunnalle aiheutuvat 
seuraukset (vaikutukset viestintätekniikkaan sekä alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen),

– analysoidaan vammaisuuden ja väestönkehityssuuntausten yhteyksiä, vammaisten ja heidän perheidensä 
yhteiskunnallista tilannetta ja perheissä ja yhteisöissä olevien vammaisten lasten tarpeita,

– analysoidaan sekä tavaroihin että palveluihin liittyvien sosiaalisten tavoitteiden (saavutettujen oikeuksien 
säilyttäminen tai niiden laajentaminen) muutoksia uusien yhteiskunnallisten haasteiden, 
väestönkehityksen ja sukupolvien välisten suhteiden muuttuvuuden näkökulmasta,

– kehitetään tarkoituksenmukaisia menetelmiä (sosiaaliset indikaattorit, simulaatiotekniikat, tiedonkeruu 
poliittisista aloitteista kaikilla tasoilla jne.), jotta yhteiskunnallista tilannetta, sosiaalista suojelua ja 
sosiaalista osallisuutta koskeville raporteille saadaan vankka kvantitatiivinen ja tieteellinen perusta,

– lisätään tietoisuutta ja järkeistetään keskustelua tärkeimmistä väestönkehitykseen ja yhteiskuntaan 
liittyvistä haasteista, jotta niihin voitaisiin politiikan tasolla reagoida paremmin,

– otetaan huomioon väestönkehityssuuntaukset, perhe-elämä ja lasten asema unionin politiikkojen, kuten 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden sekä miesten ja naisten tasa-arvon, 
täytäntöönpanossa,täytäntöönpanossa.

– analysoidaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanemien maakohtaisten suositusten sekä komission kunkin 
maan kansallisista talousarvioista antamien suositusten sosiaalisista vaikutusta.

Perustelut:
Unionin suuntaviivat, jotka koskevat jäsenvaltioiden sosiaali-, työllisyys- ja talouspolitiikkoja, ovat 
runsaslukuisia ja vaihtelevia. Näissä suuntaviivoissa noudatetaan erityistä ideologista linjaa, ja ne esitetään 
ainoaksi vaihtoehdoksi, minkä vuoksi näiden toimenpiteiden vaikutuksia elin- ja työoloihin sekä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ei ole arvioiti vakavasti otettavalla tavalla, 
puolueettomasti ja kattavasti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5660 === EMPL/5660 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 01 04 — Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset 
ja tutkimukset

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000
Varaus

Yhteensä 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000
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Perustelut:
Yhteiskunnallisen tilanteen, väestönkehityksen ja perheasioiden analysointivälineet ovat edelleen keskeinen 
osa unionin laatupolitiikkaa. Olisi varmistettava, että rahoitus säilyy vähintään vuoden 2019 talousarvion 
tasolla.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5661 === EMPL/5661 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 01 05 — Työmarkkinajärjestöjä koskevat koulutus- ja tiedotustoimet

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 01 05 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000
Varaus

Yhteensä 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000

Perustelut:
Tarvitaan vahvempaa sitoutumista, jotta varmistetaan, että työmarkkinajärjestöillä on hyvät mahdollisuudet 
paneutua vakavissaan ilmastonmuutoskysymyksiin. Tämä koskee sekä työllisyysvaikutusta että EU:n 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sen vaikutusta Euroopan sosiaaliseen malliin sekä digitalisaation haasteita. 
Rahoitus on näin ollen säilytettävä riittävänä, jotta työmarkkinajärjestöille tarjotaan oikeanlaiset välineet 
oikeudenmukaista siirtymää varten kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5662 === EMPL/5662 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 01 06 — Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 01 06 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000
Varaus

Yhteensä 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000

Perustelut:
Kun otetaan huomioon eurooppalaisten yritysten haasteet ja niitä koskevat muutokset (esimerkiksi 
digitalisaatio ja siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta) sekä ulkoistamisen ja rakenneuudistusten 
lisääntyminen, on varmistettava riittävä rahoitus, jotta voidaan tarjota asianmukaista tukea, jolla lisätään 
työntekijöiden sitoutumista yrityksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja jolla vahvistetaan 
heidän tietoisuuttaan oikeuksista osallistua yritysten päätöksentekoprosesseihin sekä edistetään heille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan ja osallistumistaan yritysten toimintaan.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5663 === EMPL/5663 ===



10

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 01 08 — Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 01 08 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000
Varaus

Yhteensä 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000

Perustelut:
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla on keskeinen asema Euroopan sosiaalisessa mallissa, mikä 
tunnustetaan perussopimuksissa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Komission uusi puheenjohtaja 
Ursula von der Leyen on korostanut suuntaviivoissaan ja EP:lle esittämissään painopisteissä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitystä. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukäytäntöjen 
luominen ja vahvistaminen kansallisella tasolla sekä tehokkaat alakohtaiset 
työehtosopimusneuvottelumekanismit ja -prosessit ovat myös välttämätön edellytys ylöspäin tapahtuvan 
sosiaalisen lähentymisen varmistamiselle EU:ssa. Näin ollen tämän budjettikohdan määrärahoja on lisättävä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5664 === EMPL/5664 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 02 01 — Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Varaus

Yhteensä 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Selvitysosa:
Kohdan jälkeen:

Jotta saavutettaisiin EaSI-ohjelman yleistavoitteet .......... Progress-lohkolle on asetettu seuraavat 
erityistavoitteet:

Muuta:

– kehitetään ja levitetään korkealaatuista vertailevaa analyyttista tietoa sen varmistamiseksi, että unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikka sekä työoloja ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva lainsäädäntö 
perustuvat vankkaan näyttöön ja ovat relevantteja yksittäisten jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden tarpeiden, haasteiden ja edellytysten kannalta,

– helpotetaan tehokasta ja osallistavaa tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista ja vuoropuhelua unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta sekä työoloja ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta 
lainsäädännöstä unionin, jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja 
muita osallistuvia maita kehittämään politiikkaansa ja panemaan unionin lainsäädäntöä täytäntöön,
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– tarjotaan poliittisille päätöksentekijöille taloudellista tukea sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten 
uudistusten edistämiseen, keskeisten toimijoiden valmiuksien parantamiseen, jotta ne voivat suunnitella 
ja toteuttaa sosiaalisia kokeiluja, sekä asiaan liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen saataville asettamiseen,

– tarjotaan unionin ja kansallisen tason organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne voivat kehittää, edistää 
ja tukea unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa,

– lisätään tietoisuutta, vaihdetaan hyviä käytänteitä, levitetään tietoa ja edistetään keskustelua keskeisistä 
haasteista ja politiikkakysymyksistä, jotka liittyvät työoloihin, sukupuolten tasa-arvoon, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja ikääntyvään yhteiskuntaan, myös 
työmarkkinaosapuolten keskuudessa,

– kannustetaan luomaan ihmisarvoisia työpaikkoja, joissa huolehditaan oikeuksista (etenkin oikeudesta 
vakaaseen työsuhteeseen ja kohtuulliseen palkkaan),työpaikkojen luomiseen, edistetään nuorten 
työllistymistä ihmisarvoisiin ja hyväksyttävissä oleviin työpaikkoihintyöllisyyttä ja torjutaan köyhyyttä 
edistämällä kasvavaa sosiaalista lähentymistä.lähentymistä sosiaalimerkin avulla.

Perustelut:
YK:n kestävän kehityksen kahdeksannessa tavoitteessa tuetaan mm. täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
ihmisarvoista työtä kaikille.

Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5665 === EMPL/5665 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 02 01 — Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Varaus

Yhteensä 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5666 === EMPL/5666 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 02 01 — Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Varaus

Yhteensä 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5667 === EMPL/5667 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 02 02 — Eures – Työntekijöiden vapaaehtoisen alueellisen liikkuvuuden edistäminen ja 
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 02 02 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000
Varaus

Yhteensä 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000

Perustelut:
Eures-toimiin on osoitettava vuodeksi 2020 riittävä rahoitus Euroopan työviranomaisen toiminnan 
käynnistymisestä huolimatta, sillä työviranomainen on uusi elin, joka tarvitsee uusia resursseja toimiakseen 
tehokkaasti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5668 === EMPL/5668 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 04 03 02 03 — Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Oikeushenkilöiden ja luonnollisten 
henkilöiden, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuuden ja 
saannin helpottaminen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 02 03 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000
Varaus

Yhteensä 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000
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Perustelut:
Mikroluotot voivat olla ratkaisevan tärkeitä työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, kuten 
naisille, maaseudulla asuville, vammaisille, maahanmuuttajille ja pakolaisille, heidän elinolojensa 
parantamiseksi.

Mikrorahoitusta Euroopassa vuosina 2016–2017 käsitelleen raportin mukaan perinteiset rahoituslaitokset 
eivät ole kiinnostuneita tarjoamaan rahoitusta näille ryhmille tai eivät pysty tarjoamaan sitä unionin 
säännösten vuoksi. Tästä syystä on erittäin tärkeää jatkaa mikrorahoituksen tukemista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5669 === EMPL/5669 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 11 — Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 11 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000
Varaus

Yhteensä 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000

Perustelut:
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö tarjoaa hyödyllistä palvelua toimiessaan luotettavan 
tiedonlähteenä eri jäsenvaltioiden sosioekonomisen todellisuuden analysoimiseksi. On olennaisen tärkeää, 
että säätiöllä on riittävä talousarvio, jotta sillä olisi tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit tehtäviensä 
hoitamiseen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5670 === EMPL/5670 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 12 — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Varaus

Yhteensä 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5671 === EMPL/5671 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 12 — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Varaus

Yhteensä 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5672 === EMPL/5672 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 13 — Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 13 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490
Varaus

Yhteensä 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5673 === EMPL/5673 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 15 — Euroopan työviranomainen

Muutetaan numerotiedot, selvitysosa ja viiteasiakirjat/-säädökset seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.
Varaus 2 124 650 2 124 650

Yhteensä 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.
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Selvitysosa:
Poista:

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työviranomaisen henkilöstö- ja hallintomenot (osastot 1 ja 2) 
sekä työohjelmaan liittyvät toimintamenot (osasto 3). 

Euroopan työviranomaisen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle toiminta- ja 
hallintomenojen välisistä määrärahasiirroista.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 32 mukaiset 
EFTA-valtioiden rahoitusosuudet lisätään tämän momentin määrärahoihin. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät 
aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista, ja ne ovat 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b, e ja f alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja. Ne otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon 
tämän osan liitettä ˮEuroopan talousalueˮ, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. 

Työviranomaisen tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman unionin laajuista liikkuvuutta ja 
avustaa jäsenvaltioita ja komissiota sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa. Tätä varten 
työviranomainen helpottaa tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
kaikkialla unionissa sekä asiaan liittyvistä palveluista, helpottaa ja lisää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
asiaa koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa unionin laajuisesti, myös helpottamalla 
samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia, sovittelee ja helpottaa ratkaisun löytämistä jäsenvaltioiden välisissä 
rajaylittävissä riita-asioissa ja tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjunnassa. 

Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2020 on yhteensä 15 683 250 euroa. 

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimet, jotka ovat tarpeen täytettäessä viraston tehtäviä sellaisina kuin ne 
on määritelty ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen 
perustamisesta (COM(2018) 131 final, 13.3.2018) ja sen jälkeisessä toimielinten välisissä neuvotteluissa 
aikaansaadussa väliaikaisessa sopimuksessa1, erityisesti sen 5 artiklassa:

– helpottaa tiedonsaantia,

– helpottaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
johdonmukaisen, tehokkaan ja tuloksellisen soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnan 
varmistamiseksi,

– koordinoitava ja tuettava samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia,

– tehdä analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä seikoista,

– tukea jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön tehokkaasta soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, 

– tukea jäsenvaltioita pimeän työn torjunnassa,

– sovitella jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
soveltamiseen.

Euroopan työviranomaisen henkilöstötaulukko sisältyy tämän pääluokan liitteeseen ”Henkilöstö”.

Viiteasiakirjat/-säädökset:
Poista:

Komission 13 päivänä maaliskuuta 2018 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan työviranomaisen perustamisesta (COM(2018) 131 final).

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en
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Perustelut:
Euroopan työviranomainen pyrkii salakähmäisesti organisoimaan keskitettyjä tarkastuksia ja omii näin 
jäsenvaltioiden viranomaisilta niiden toimivaltuuksia kansallisesta lainsäädännöstä piittaamatta. Pitkällä 
aikavälillä tämä rajoittaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta työllisyyttä koskevissa asioissa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5674 === EMPL/5674 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Katrin Langensiepen, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 15 — Euroopan työviranomainen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000
Varaus 2 124 650 2 124 650

Yhteensä 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000

Perustelut:
Euroopan työviranomaisesta annettuun asetukseen liitetyn rahoituselvityksen mukaan viranomaisen 
talousarvio on 18 943 000 euroa. Koska lainsäädäntövallan käyttäjät antoivat rahoitusselvitysten laatimisen 
jälkeen työviranomaiselle lisää tehtäviä, jotka edellyttävät lisähenkilöstöä, viranomaiselle osoitettuja 
määrärahoja on lisättävä, jotta varmistetaan sen täysi toimintakyky ja se, että se pystyy täyttämään kaikki 
tehtävänsä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5675 === EMPL/5675 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 04 03 15 — Euroopan työviranomainen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000
Varaus 2 124 650 2 124 650

Yhteensä 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000

Perustelut:
Euroopan työviranomaisesta annettuun asetukseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan viranomaisen 
talousarvio on 18 943 000 euroa, ja se olisi säilytettävä sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina 
vuoden 2020 talousarviossa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5676 === EMPL/5676 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 08 02 03 06 — Osallistavien, innovatiivisten ja pohtivien eurooppalaisten yhteiskuntien 
edistäminen

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

08 02 03 06 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
Varaus

Yhteensä 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5677 === EMPL/5677 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Momentti 13 08 01 — Rakenneuudistusten tukiohjelma – Otsakkeesta 1 b (ESR, EAKR ja koheesiorahasto) 
siirretty operatiivinen tekninen apu

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Varaus

Yhteensä 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5678 === EMPL/5678 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Dragoş Pîslaru, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 02 02 77 38 — Valmistelutoimi – Nuorisotyöttömyyden vähentäminen – osuuskuntien 
perustaminen työskentelymahdollisuuksien parantamiseksi unionissa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

02 02 77 38 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000
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Perustelut:
Jotta valmistelutointa voitaisiin jatkaa sujuvasti toisen vuoden ajan, siihen olisi osoitettava vuoden 2020 
talousarviossa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5679 === EMPL/5679 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Alamomentti 32 02 77 15 — Pilottihanke – Kaupunginjohtajien toimet energiaköyhyyden torjumiseksi

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

32 02 77 15 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000
Varaus

Yhteensä 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000

Perustelut:
Energiaköyhyys on unionin laajuinen ongelma, joka todennäköisesti pahenee vallitsevassa taloudellisessa 
tilanteessa, jos siihen ei puututa. Vaarana on, että osa EU:n kuluttajista jää meneillään olevan 
energiakäänteen ulkopuolelle eikä pysty hyödyntämään yhdentyneitä ja kuluttajakeskeisiä energian 
sisämarkkinoita. Tämä hanke auttaa parantamaan energiaköyhyydestä kärsivien Euroopan kansalaisten 
elinoloja, täyttämään energiaunionin tavoitteet ja vähentämään energiankulutusta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5680 === EMPL/5680 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Barbara Ann Gibson, Työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 37
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 37 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke – Asumisongelmien ratkaisukeskus

Selvitysosa:
Lisää:

Asumisongelmien ratkaisukeskusta koskevassa pilottihankkeessa ehdotetaan, että luodaan foorumi, jolla 
kartoitetaan, käsitellään ja edistetään sellaisia asumisratkaisuja, joilla puututaan unionissa kasvavaan 
asuntomarkkinoilta syrjäytymiseen ja asunnottomuuskriisiin.
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Asumisongelmien ratkaisukeskukseen koottaisiin toissijaisuusperiaatetta täysin kunnioittaen 
asiantuntijoita ja asiantuntemusta unionin eri puolilta. Tarkoituksena on kartoittaa nykyisten 
järjestelmien puutteita ja paikata niitä ja hyödyntää eri puolilla unionia eri yhteyksissä jo toimiviksi 
osoittautuneita käytännön ratkaisuja.
Keskuksessa käsiteltäisiin, arvioitaisiin ja edistettäisiin ratkaisuja asumisongelmiin, jotta 
asunnottomuuteen ja asuntomarkkinoilta syrjäytymiseen voitaisiin vastata paikallisella, alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla; lisäksi kehitettäisiin näyttöpankki. Keskuksella tuetaan myös InvestEU-
ohjelman ja koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa erityisesti ESR:n ja EAKR:n kautta.
Hyödyntäen unionin tasolla saatavilla olevaa asiantuntemusta ja kokemusta keskus edistäisi keskustelua, 
tarjoaisi siirrettävissä olevia käytännön asumisratkaisuja ja tukisi rakennerahastojen ja InvestEU-
ohjelman tehokasta käyttöä tällä alalla. Sen olisi oltava (muun muassa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa tarkoitetun) köyhyyden vähentämistä koskevaa unionin yleisen tavoitteen 
mukainen ja tuettava seuraavien täytäntöönpanoa: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (erityisesti 
periaate 19), tarkistetut työllisyyssuuntaviivat (erityisesti suuntaviiva 8), kestävän kehityksen 
toimintaohjelma Agenda 2030, koheesiopolitiikka ja muut unionin politiikkatavoitteet. Sen olisi 
perustuttava EU:n kaupunkiagendaan (asunnot, kaupunkiköyhyys) liittyviin, päättyneisiin 
kumppanuuksiin pyrkien ratkaisemaan kumppanuuksissa kesken jääneet kysymykset. Se voisi myös tukea 
tulevaa Urban-aloitetta.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Asumisongelmien ratkaisukeskus auttaisi vastaamaan unionin laajuiseen asunnottomuuden ja 
asuntomarkkinoilta syrjäytymisen kasvavaan ongelmaan. Tällaista foorumia, jossa keskitytään yksinomaan 
asunnottomien ja asuntomarkkinoilta syrjäytyneiden konkreettisiin asumisratkaisuihin, ei ole olemassa, ja se 
tarjoaisi todellista unionin lisäarvoa, koska siinä puututtaisiin yhteiseen haasteeseen ja tuettaisiin unionin 
tavoitteiden täytäntöönpanoa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5681 === EMPL/5681 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Estrella Dura Ferrandis, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 36
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 36 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Lentoalan työntekijöiden työkomennuksille lähettämistä koskeva arviointi
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Selvitysosa:
Lisää:

Pilottihankkeessa on tarkoitus tutkia sitä, miten lentokoneen vuokrausta miehistöineen tai vuokrausta 
ilman matkustamomiehistöä koskeva alihankinta vaikuttaa kaupallisen lentotoiminnan kehittymiseen 
Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa lentokoneen miehistön oikeuksiin ja sosiaalisiin ja työoloihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin ja heikentää niitä. Tavoitteena on analysoida liiketoimintamallia ja haasteita 
työntekijöille. Hankkeessa olisi myös määritettävä ehdotuksia unionin tason toimiksi, joilla varmistetaan, 
että työntekijöiden oikeuksia suojellaan ja että lentokoneen vuokraaminen miehistöineen tai ilman 
matkustamomiehistöä ei vaikuta kielteisesti ilmailun sisämarkkinoihin eikä johda sosiaaliseen 
polkumyyntiin.
Miehistöineen vuokraaminen on liiketaloudellinen sopimus, jossa lentoyhtiö (vuokranantaja) vuokraa 
toiselle lentoyhtiölle (vuokraaja) lentokoneen miehistöineen siten, että sopimus kattaa huollon ja 
vakuutusturvan (ACMI). Järjestely otettiin alun perin käyttöön, jotta otettaisiin huomioon erityiset, 
odottamattomat ja/tai lyhytaikaiset tarpeet, joita lentoliikenteen harjoittajille aiheutui muun muassa 
lentokoneiden lentokelvottomuudesta, äkillisistä kalustotarpeista tai lyhyellä varoitusajalla avatuista 
uusista reiteistä.
Hankkeesta olisi katettava muun muassa seuraavat toimenpiteet:
yleiskatsaus, jossa tarkastellaan, miten lentokoneen vuokraus miehistöineen tai ilman 
matkustamomiehistöä on kehittynyt lyhytkestoisesta vuokrauksesta yhä laajempaan käyttöön alalla
tutkimus, jossa selvitetään, miten lentokoneen miehistöineen tai ilman matkustamomiehistöä vuokralle 
antaneet lentoliikenteen harjoittajat
— kiertävät työntekijöiden lähettämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä tai soveltavat sitä käytännössä
— kiertävät vuokratyötä koskevaa unionin lainsäädäntöä tai soveltavat sitä käytännössä
— noudattavat tai polkevat miehistön sosiaalisia oikeuksia
— ottavat huomioon, että vastuu- ja tilivelvollisuusketjut, turvallisuuskulttuuri sekä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevat vaatimukset eroavat toisistaan tai ovat syrjiviä verrattuna muihin tällaisten 
vuokrausjärjestelyjen kanssa rinnakkaisiin toimintamuotoihin
tutkimus ja seminaari, joissa on mukana myös siviili-ilmailualan työmarkkinaosapuolten edustajia ja 
jossa tarkastellaan, miten lentokoneen vuokraus miehistöineen on vaikuttanut miehistöön tällaista 
toimintaa harjoittaneissa asiakasyhtiöissä ainakin seuraavissa suhteissa:
— onko se horjuttanut työehtosopimusneuvotteluja ja sopimusten tekoa tai asettanut niille paineita
— onko se estänyt lakkotoimintaa
— onko kierretty työlainsäädäntöä ja kolmansien maiden työntekijöiden suojelua
Päätöskonferenssi, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, mukaan lukien siviili-ilmailualan 
työmarkkinaosapuolten edustajat, ja jossa esitetään ehdotuksia seuraavista aiheista:
— kuinka unionin sosiaalilainsäädäntöä, joka koskee muun muassa työntekijöiden lähettämistä, 
vuokratyötä tai sosiaaliturvaa, olisi sovellettava vuokraukseen miehistöineen tai ilman 
matkustamomiehistöä sosiaalisen polkumyynnin estämiseksi
— miten vuokraaminen miehistöineen tai ilman matkustamomiehistöä saattaa vaikuttaa 
työehtosopimusneuvotteluihin, lakko-oikeuteen ja muihin perusoikeuksiin
— mitä konkreettisia lainsäädäntö- tai muita toimenpiteitä tarvitaan sen varmistamiseksi, että 
lentokoneen miehistöä käsitellään aina oikeudenmukaisesti asiaa koskevassa sosiaalilainsäädännössä
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— miten ilmailualan erittäin liikkuvien työntekijöiden luokitteluun perustuva olettama tai oletusarvoinen 
lähestymistapa voisi taata oikeusvarmuuden ja sen, että oikeuksia ei jouduta soveltamaan 
tapauskohtaisesti
Hankkeen tarkoituksena on tukea ja täydentää ilmailualan sosiaalista toimintaohjelmaa, jossa 
keskitytään työlainsäädännön ja sosiaaliturvaa ja työntekijöiden lähettämistä koskevan lainsäädännön 
soveltamista ja täytäntöönpanon valvontaa erityisiin näkökohtiin.
Komission vuonna 2019 tekemän tutkimuksen ”Study on employment and working conditions of aircrews 
in the EU internal aviation market” tulokset osoittavat, että miehistöineen vuokraaminen on yksi niistä 
aloista, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Alan läpinäkymättömät käytännöt ja 
vuokraustoiminnan mutkikkuus edellyttävät lisätutkimuksia ja analysointia. Tarvitaan konkreettisia 
toimia, joilla estetään se, että tästä liiketoimintamallista tulee uusi tapa kiertää sosiaalilainsäädäntöä ja 
luoda sosiaalista polkumyyntiä.
Tämä hanke ei ole päällekkäinen komission toimien kanssa, vaan sillä päinvastoin pyritään edistämään 
ilmailustrategiaa työntekijöiden ja sosiaalialan näkökulmasta valmistelemalla käytännön toimia hyvin 
teknisellä alalla, jolla tarvitaan korkealaatuista tietoa ja tutkimusta ennen toimien toteuttamista. Tällä 
hetkellä ei ole meneillään muita tämänkaltaisia hankkeita.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Lentokoneen yleistyvästä vuokrauksesta miehistöineen tai ilman matkustamohenkilöstä on muodostunut 
joillekin lentoyhtiöille lähes pysyvä toimintamuoto. Sillä pyritään erityisesti vähentämään kustannuksia, 
mikä tapahtuu toimintaan liittyvien sosiaalisten ja työllisyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevien näkökohtien 
noudattamisen kustannuksella. Lentomiehistö on erityisen haavoittuvainen erittäin liikkuvan asemansa 
vuoksi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5682 === EMPL/5682 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Gabriele Bischoff, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 30
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 30 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000

Nimike:
Pilottihanke – Jäsenvaltioiden vähimmäistulojärjestelmien politiikkalähtöisen lähentämisen vaikutukset 
tuotantoon, palkkoihin, työllisyyteen, julkiseen talouteen ja unionin sisäiseen liikkuvuuteen
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Selvitysosa:
Lisää:

Unionille on käynyt yhä selvemmäksi, että pelkästään kasvu ei ole mikään patenttiratkaisu sosiaalisiin 
ongelmiin. Se on tarkastellut jäsenvaltioiden vähimmäistulojärjestelmiä sosiaalisen osallisuuden 
parantamiseksi (The Role of Minimum Income for Social Inclusion in the EU (2007) ja The role of 
minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010 (2011)).
Ehdotetulla pilottihankkeella pyritään edistämään jäsenvaltioiden käsitystä niistä makrotaloudellisista 
seurauksista, joita jäsenvaltioiden vähimmäistulojärjestelmien lähentyminen aiheuttaa 
ostovoimapariteettina määriteltyyn unionin vähimmäistasoon.
Euroopan unionin käynnistämän lähentymisprosessin avulla on mahdollista parantaa sosiaalista 
osallisuutta sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa vähimmäistulojärjestelmät ovat heikkoja, koska 
köyhyysuhan ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa elävän väestön osuus vähenee, työllistymisen laatu 
paranee palkkojen noustessa tulonjaon alemmassa päässä ja siirtyminen muihin jäsenvaltioihin vähenee 
siltä osin kuin se perustuu pääasiassa vähimmäistulotasoeroihin, ei niinkään työllisyysmahdollisuuksiin. 
Myönteisenä makrotaloudellisena vaikutuksena voidaan pitää sitä, että kotimainen kysyntä (kulutus) voisi 
kasvaa jäsenvaltioissa, joissa vähimmäistulojärjestelmät ovat tähän asti olleet heikkoja. Myös 
jäsenvaltioiden palkkojen lähentyminen on mahdollista. Samalla on kuitenkin selvää, että 
vähimmäistulotason kohoamiseen liittyy julkisen talouden kustannuksia, jotka on suhteutettava palkkojen 
ja kulutuksen kasvusta saatavien verotulojen lisääntymiseen. Näiden erilaisten vaikutusten tarkka laajuus 
ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, ja sitä on tutkittava.
Ehdotettu pilottihanke koostuisi näin ollen pilottitutkimuksesta, jossa
a) lasketaan kansallisten vähimmäistulotasojen välttämätön kasvu suhteessa nykyisiin kansallisiin 
järjestelmiin ostovoimapariteettien lähentämiseksi
b) simuloidaan makrotaloudellisia mallivaikutuksia, jotka kohdistuvat tuotantoon, kulutukseen, 
työttömyyteen, keskipalkkatasoon, matalapalkkatyöllisyyteen, verotuloihin ja menoihin kaikissa 
jäsenvaltioissa
c) arvioidaan vaikutusta, joka vähimmäistulojärjestelmien lähentymisellä on unionin sisäiseen 
liikkuvuuteen.
Tutkimuksessa otettaisiin huomioon kunkin maan vähimmäistulojärjestelmien erityinen 
institutionaalinen tuntemus sekä verotusta koskevat maakohtaiset institutionaaliset tiedot.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Unionille on käynyt yhä selvemmäksi, että pelkästään kasvu ei ole mikään patenttiratkaisu sosiaalisiin 
ongelmiin. Se on tarkastellut jäsenvaltioiden vähimmäistulojärjestelmiä sosiaalisen osallisuuden 
parantamiseksi (ks. esim. The role of minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010 (2011)). 
Viime aikoina on puhuttu ostovoimana mitattujen vähimmäistulojärjestelmien lähentämisestä, jotta 
lisättäisiin vähimmäistuloja jäsenvaltioissa, joissa suojelun taso on nykyään alhainen, ei vain sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi vaan myös liian vahvojen veto- ja työntövaikutusten ehkäisemiseksi. 
Hankkeen makrotaloudellisia vaikutuksia on kuitenkin vielä arvioitava.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Tarkistusluonnos 5684 === EMPL/5684 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 29
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke – Kaupallisen lentoliikenteen terveys- ja turvallisuusnäkökohtien seurantakeskus

Selvitysosa:
Lisää:

Kaupallinen lentoliikenne on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämmäksi osaksi globaalia 
yhteiskuntaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että matkustamohenkilökunnan työtunnit ovat 
lisääntyneet kolmen viime vuosikymmenen aikana 50–55 tunnista 95–100 tuntiin kuukaudessa ja 
kaukolennoilla työskentelevä matkustamohenkilökunta lentää nyt kuusi kaukolentoa kolmen sijasta.
Matkustamohenkilökunta altistuu nyt huomattavasti enemmän ionisoivalle säteilylle ja huonolle ilman 
laadulle lentokoneessa. Tästä koituu heille huomattavia terveydellisiä ja turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia.
Kaupallisen lentoliikenteen terveys- ja turvallisuusnäkökohtien seurantakeskuksen päätavoitteina on 
parantaa matkustamohenkilökunnan tosiasiallisia työoloja ja usein lentävien matkustajien ja miehistön 
turvallisuutta ja lisätä matkustajien luottamusta ja parantaa alan työpaikkojen laatua.
Seurantakeskus koordinoi tutkimuksia ja kerää ja analysoi tietoja pyrkien näin lisäämään tietämystä 
kaupallisen lentoliikenteen terveys- ja turvallisuusvaikutuksista usein lentäviin matkustajiin, 
matkustamohenkilökuntaan ja lentäjiin. Seurantakeskuksen tehtävänä on myös laatia 
toimintasuunnitelmia näiden vaikutusten lieventämiseksi.
Kaupallisen lentoliikenteen terveys- ja turvallisuusnäkökohtien seurantakeskus kokoaa yhteen Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston, unionin toimielinten, lentoyhtiöiden, ammattiliittojen ja 
työntekijöiden edustajia.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Ilmailualan työhön liittyvät ja tekniset muutokset ovat johtaneet henkilöstön työolojen ja matkustajien 
turvallisuuden heikkenemiseen, ja matkustamohenkilökunta ja usein lentävät matkustajat sairastuvatkin yhä 
useammin syöpiin tai kärsivät hedelmättömyydestä, teratogeenisuudesta (jälkeläisten epämuodostumista), 
unihäiriöistä tai sosiaalisesta eristäytymisestä.
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Tämän ilmiön ulottuvuuksia (terveydelliset, perhe-elämään liittyvät) on arvioitava ja käsiteltävä kunnolla. 
Siksi ehdotetaan seurantakeskuksen perustamista.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5685 === EMPL/5685 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 17 03 77 30
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

17 03 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Huumausaineiden käytön ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien primaaripreventio 
vertaistoiminnan avulla

Selvitysosa:
Lisää:

Huumeiden käytön monipuolistuminen (samalla, kun kokaiinin tai synteettisten tuotteiden käyttö on 
lisääntynyt) on viime vuosina hankaloittanut entisestään ongelmaa, johon unionin maat olivat jo 
löytämässä ratkaisun. Tilannetta monimutkaistaa entisestään myös se, että investoinnit huumeiden 
käytön torjuntaan ovat vähentyneet, mikä on heikentänyt instituutioiden valmiuksia ottaa huomioon 
uudet aineet ja kulutusmuodot samalla, kun aineiden saanti (esimerkiksi verkko-ostot) on helpottunut. 
Tämä on lisännyt kulutusta ja kansanterveyteen kohdistuvia vaikutuksia erityisesti nuorten keskuudessa.
Vastaavasti samaan aikaan sukupuoliteitse tarttuvat taudit ovat lisääntyneet myös nuorten keskuudessa.
Näiden lukujen perusteella on perusteltua lisätä investointeja lääkitykseen ja toimiin sukupuoliteitse 
tarttuvien tautien ehkäisemiseksi käyttäen toimiviksi osoitettuja, testaukseen perustuvia menetelmiä, 
kuten primaaripreventiota vertaistoiminnan avulla.
Menetelmä mahdollistaa välittömät, empaattiset toimet, jotka ovat helppotajuisia toimenpiteen kohteena 
oleville ryhmille. Tämä on erityisen tehokas tapa kommunikoida nuorten kanssa, ja sukupolvinäkökulma 
helpottaa tähän pilottihankkeeseen liittyvien, myös erittäin henkilökohtaisten aiheiden käsittelyä.
Pilottihankkeella tuetaan tieteellistä tietoa huumausaineista ja sukupuoliteitse tarttuvista taudeista 
sisältävän työkalupakin kehittämistä (tässä koordinoijana toimivat Euroopan tautienehkäisy- ja 
valvontakeskus ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus) sekä 
tapaustutkimusten tekemistä (ainakin jäsenvaltiotasolla) kansallisten virastojen, kuntien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen myötävaikutuksella. Pilottihankkeen tulosten perusteella jäsenvaltioiden olisi voitava 
laatia kansallisia ohjelmia edistääkseen huumausaineiden käytön ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien 
primaaripreventiota vertaistoiminnan avulla.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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Perustelut:
Huumeiden käytön lisääntyminen ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien yleisyys erityisesti nuorten 
keskuudessa – mikä näillä erityisaloilla johtuu kansanterveysinvestointien vähentämisestä – edellyttää 
aktiivista reagointia. Primaaripreventio vertaistoiminnan avulla on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi 
näihin ja muihin ongelmiin. Tätä toimintamuotoa on näin ollen edistettävä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5686 === EMPL/5686 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Sandra Pereira, João Ferreira, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 28
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 28 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Vähimmäispalkan rooli yleisen työtakuun kehittämisessä

Selvitysosa:
Lisää:

Kansainvälisen työjärjestön raportissa "Working for a Brighter Future – Global Commission on the 
Future of Work" (ILO, 2019) [1] esitetään yleisen työtakuun kehittämistä. Sillä suojeltaisiin kaikkien 
työntekijöiden perusoikeuksia heidän työsuhteensa muodosta riippumatta ja taattaisiin erityisesti riittävä 
palkka, työtuntien enimmäismäärän rajoittaminen ja työterveys ja työturvallisuus. 
Työehtoneuvotteluissa ja työehtosopimuksissa määritellyn kansallisen vähimmäispalkan olemassaolo on 
keskeistä, jotta voidaan perustaa yleinen työtakuu, jonka avulla voidaan parantaa työntekijöiden oloja, 
edistää yhteiskunnallista kehitystä ja auttaa pääsemään eroon viime vuosina epävarmuutta, 
palkanalennuksia ja eriarvoisuuden lisääntymistä edistäneistä politiikoista.
Jotta kansallisia vähimmäispalkkajärjestelmiä voitaisiin edistää tehokkaammin taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen välineenä, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) olisi tehtävä 
tutkimus jäsenvaltioiden erilaisista realiteeteista sekä tämän välineen vaikutuksista työllisyysasteisiin, 
työntekijöiden pätevyyteen, työpaikkojen epävarmuuden tasoon, jäsenvaltioiden kehitykseen ja muihin 
merkityksellisiin näkökohtiin.
[1] Suosituksillamme pyritään vahvistamaan ja elvyttämään työinstituutioita, jotka ovat 
oikeudenmukaisten yhteiskuntien kulmakivi työhön liittyvän sääntelyn, työsopimusten, työehtosopimusten 
ja työsuojelutarkastusjärjestelmien kautta. Tavoitteena on luoda virallistamiseen johtavia väyliä, 
vähentää työssäkäyvien köyhyyttä ja varmistaa, että työ on tulevaisuudessa ihmisarvoista, tarjoaa 
taloudellista turvaa ja on tasa-arvoista. Yleisessä työtakuussa on kunnioitettava kaikkien työntekijöiden 
oikeuksia sopimussuhteesta tai asemasta riippumatta ja taattava heille kohtuullisen elintason takaava 
palkka (ILO:n perussääntö, 1919), rajoitettava työtuntien määrä ja taattava terveelliset ja turvalliset 
työpaikat. Työehtosopimusten, lakien ja asetusten avulla perussuojan tasoa voidaan korottaa. Ehdotus 
mahdollistaa myös työturvallisuuden ja -terveyden tunnustamisen työpaikkojen perusperiaatteeksi ja 
perusoikeuksiksi. 
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Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
EU:n talous- ja sosiaalikriisi ja määrätyt säästötoimet ovat johtaneet korkeaan työttömyyteen ja heikkeneviin 
työoloihin, mikä on vaikuttanut jäsenvaltioiden kehitykseen. Kansallisen vähimmäispalkan määrittely on 
keskeinen väline ILO:n toimintaohjelman toteuttamiseksi ja yleisen työtakuun kehittämiseksi. EU:n erilaisia 
realiteetteja selvittävä tutkimus voisi auttaa edistämään ja vahvistamaan tätä tavoitetta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5687 === EMPL/5687 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Dragoş Pîslaru, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, Ramona 
Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Nicolae Ştefănuță, Yana Toom, Työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 33
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 33 750 000 500 000 750 000 500 000
Varaus

Yhteensä 750 000 500 000 750 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Koulut romanilasten sosiaalisen osallisuuden edistäjinä

Selvitysosa:
Lisää:

Taustatietoa:
Yli neljäsosa kaikista unionin lapsista on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Euroopan 
parlamentti vaati vuonna 2015 ottamaan käyttöön nk. lapsitakuun, joka auttaisi varmistamaan, että 
jokaiselle köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa unionissa olevalle lapselle tarjotaan
– maksuton terveydenhuolto
– maksuton opetus
– maksuton varhaiskasvatus ja päivähoito
– asianmukaiset asuinolot ja
– asianmukainen ravitsemus.
Vuonna 2017 parlamentti pyysi komissiota panemaan täytäntöön valmistelutoimen 
”Lapsitakuujärjestelmä: eurooppalaisen lapsitakuun perustaminen ja siihen myönnettävä rahoitustuki”.
Parlamentti liitti tähän valmistelutoimeen selvitysosan, jonka mukaisesti toimessa olisi varmistettava, että 
”jokaiselle köyhyysvaarassa olevalle lapselle Euroopassa (mukaan lukien pakolaiset) taataan maksuton 
terveydenhuolto, maksuton opetus, maksuton lastenhoito, asianmukaiset asuinolot ja asianmukainen 



27

ravitsemus. Sisällyttämällä nämä viisi toiminta-alaa unionin tason ja kansallisiin toimintasuunnitelmiin 
voidaan varmistaa, että miljoonien Euroopassa elävien lasten elinolot ja mahdollisuudet kohenevat 
huomattavasti, myös pitkälle tulevaisuuteen.".
Komissio on katsonut tarpeelliseksi selvittää ensin lapsitakuun mahdollista soveltamisalaa tutkimalla ja 
analysoimalla edellytyksiä tällaisen takuujärjestelmän toteuttamiselle. Huomio kohdennetaan neljään 
erityiseen sosiaalisesti heikossa asemassa olevaan lapsiryhmään: i) epävarmoissa perhetilanteissa elävät 
lapset, ii) laitoksissa asuvat lapset, iii) hiljattain saapuneiden muuttajien ja pakolaisten lapset ja iv) 
vammaiset tai muut erityistarpeiset lapset. 
Tätä varten komissio on julkaissut tarjouspyynnön vuoden 2019 loppuun mennessä tehtävästä 
toteutettavuustutkimuksesta, jossa selvitetään, miten lapsitakuu voidaan panna täytäntöön neljässä 
valitussa erityisryhmässä.
Tilannetta on kuitenkin vaikea hyväksyä. Euroopan parlamentin esittämästä pyynnöstä on kulunut yli 
neljä vuotta. Lisäksi yksi erittäin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ryhmä eli romanilapset on täysin 
unohdettu.
Romanit, joita on jopa 12 miljoonaa, muodostavat Euroopan suurimman etnisen vähemmistön, ja he ovat 
olleet vuosisatojen ajan olennainen osa eurooppalaista yhteiskuntaa. Vaikka kansallisella tasolla, 
unionissa ja kansainvälisellä tasolla on toteutettu toimia heidän perusoikeuksiensa suojelun 
parantamiseksi ja heidän sosiaalisen integroitumisensa edistämiseksi, monet romanit kohtaavat edelleen 
vakavaa köyhyyttä, syvää sosiaalista syrjäytymistä, perusoikeuksien toteutumisen esteitä ja syrjintää.
Nämä ongelmat heijastuvat heidän mahdollisuuksiinsa saada laadukasta koulutusta, mikä puolestaan 
heikentää heidän työllistymis- ja tulonsaantimahdollisuuksiaan, asumisoloja ja terveydentilaa ja estää 
heitä yleisesti hyödyntämästä kaikkia mahdollisuuksiaan.
Opetuksen ulkopuolelle jääminen näkyy eri tavoin: romanilapsia ei oteta kouluun muiden kuin 
romanivanhempien painostuksen vuoksi tai heidät sijoitetaan ns. erityiskouluihin tai etnisesti erotelluille 
luokille. Etniseen erotteluun vaikuttavat tekijät vaihtelevat asuinoloista romaneihin kohdistuviin 
ennakkoluuloihin.
Useissa unionin jäsenvaltioissa romanilapset ovat enemmistö niistä lapsista, jotka on sijoitettu yleisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolelle erityiskouluihin tai -ohjelmiin ja joilla ei kuitenkaan ole ilmeisiä 
oppimisvaikeuksia tai vammoja. Kyselyn tuloksista selviää, että keskimäärin yksi kymmenestä 
romanilapsesta on ollut erityiskoulussa tai luokalla, jonka lapset olivat pääasiassa romaneja, vaikka vain 
lyhyen ajanjakson ajan. Yleisestä koulutuksesta erottelu on yleistä Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa ja 
Kreikassa, jossa 33–58 prosenttia romanikoululaisista oli luokalla, jossa kaikki tai suuri osa lapsista 
olivat romaneja.
Lapsilta voidaan myös evätä pääsy kouluun tarvittavien asiakirjojen puuttumisen vuoksi, tai he eivät 
yksinkertaisesti pysty osallistumaan opetukseen, koska he asuvat kaukana lähimmästä koulusta. 
Romanilasten kouluun rekisteröitymis- ja koulunkäyntiaste on kaikkialla Euroopassa muiden 
väestöryhmien lapsia alhaisempi, ja he keskeyttävät koulun muita useammin. Tämän seurauksena 
romaniyhteisöt kärsivät usein alhaisesta koulutustasosta. Kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan tämä 
on luonut sukupolvelta toiselle periytyvän köyhyyden muodon.
Monet lapsista eivät käy edes esikoulua alakoulusta puhumattakaan. Tutkimusten mukaan köyhillä 
alueilla asuvat perheet, joilla ei ole tietoa päiväkotien ja lastentarhojen toiminnasta tai mahdollisuutta 
osallistua siihen, eivät pidä lastensa koulumenestystä erityisen tärkeänä asiana. Jotkut eivät pysty 
viemään lapsiaan hoitoon, koska alueella ei ole päiväkoteja, koska heidän lapsillaan ei ole tarvittavia 
asiakirjoja (romanilapset tai maahanmuuttajien lapset) tai heillä on muita ongelmia (etäisyys, kielet, 
syrjintä jne.).
Keski- ja Kaakkois-Euroopassa vain noin 20 prosenttia näistä lapsista käy ala-asteen loppuun saakka. 
Muiden kuin romanilasten osuus on 90 prosenttia. Euroopan unionin teettämän tutkimuksen mukaan 
vain 15 prosenttia romanilapsista suorittaa toisen asteen koulutuksen tai ammatillisen koulutuksen.
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Ratkaisuja on testattu mutta ongelma on edelleen olemassa. Muita heikommassa asemassa olevista, 
syrjäytyneistä romanilapsista tulee haavoittuvia, köyhyydessä eläviä aikuisia, jotka eivät pääse tästä 
noidankehästä.
Tarvitaan uusi lähestymistapa, jossa pyritään yhdistämään eri puolilta saatuja ideoita ja jonka tavoitteena 
on sijoittaa koulut ratkaisun keskipisteeseen. Tarvitaan myös elinkaarianalyysiä, jonka tavoitteena on 
seurata lasta jo varhaisessa iässä ja tarjota sekä ennalta ehkäiseviä että korjaavia ratkaisuja, joissa ovat 
mukana kaikki sidosryhmät ja joiden tavoitteena on yksi lopullinen tuotos: varmistaa, että lapsi voi 
ennemmin tai myöhemmin saada perus- tai ammattikoulutusta ja parantaa näin merkittävästi 
mahdollisuuksiaan päästä työelämään.
Ehdotettu pilottihanke:
Pilottihankkeella pyritään auttamaan kouluja tulemaan romanilasten sosiaalisen osallisuuden vetureiksi. 
Pilottihankkeessa luotavalla monialaisia toimia sisältävällä ratkaisupaketilla olisi määriteltävä ja pantava 
täytäntöön toimia kolmella eurooppalaisella kohdealueella ja edistettävä valmistelutointa ja unionin 
pysyvän budjettikohdan perustamista, jotta voitaisiin perustaa eurooppalainen elin (virasto tai väline), 
jolla pyritään edistämään haavoittuvassa asemassa olevien lasten sosiaalista osallisuutta.
Hankkeen kohderyhmänä olisivat lapset, erityisesti NUTS 2 -alueilla, joilla on paljon romanilapsia, ja 
Eurostatin määrittelemillä korkean köyhyysriskiasteen alueilla (mm. Severozapaden, Koillis-Romania, 
Pohjois-Unkarin suuri tasanko Unkarissa tai Itä-Makedonia ja Traakia).
Hankkeen päätavoitteena on yhdentää romanilapsiin kohdistuvia toimia ja vanhoja ja innovatiivisia 
ratkaisuja romanilasten sosiaalisen integraation edistämiseksi alueellisten, kansallisten ja unionin 
politiikkojen avulla, luoda yhtenäinen lähestymistapa ja edistää realistisia tuloksia sekä 
valvontaviranomaisen perustamista.
Hankkeen vaiheet ovat seuraavat:
1. Luodaan romanilapsille tarkoitettu ratkaisupaketti, jonka tarkoituksena on yhdentää politiikkaa ja 
luoda välineitä, jotka yhdessä kohdennetun mikrorahoituksen kanssa muuttavat erityiskoulut keskitetyiksi 
toimipisteiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Esimerkiksi voidaan yhdistää ratkaisuja, joilla pyritään auttamaan tai vahvistamaan esikouluopetukseen 
(lastentarhoihin) ilmoittautumista, vähentämään koulun keskeyttämisastetta varhaisopetuksessa ja 
keskiasteella, helpottamaan siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, määrittämään politiikka, jossa 
yhtään lasta ei unohdeta, ja ehdottamaan tämän politiikan toteuttamista sekä auttamaan sellaisia lapsia, 
jotka ovat joutuneet keskeyttämään koulunkäynnin, kertaamaan yhden tai useamman lukuvuoden tai 
ilmoittautumaan jatko- tai ammattikoulutukseen.
2. Ratkaisupaketti toteutetaan pilottina viidessä koulussa unionin viidellä köyhimmällä alueella. 
Ratkaisupaketin perusteella toteutettuihin täytäntöönpanoviranomaisen toimiin osallistuisivat paikalliset 
kansalaisjärjestöt ja viranomaiset. Erityiskouluista olisi tehtävä paikallisyhteisöjen sosiaalisen 
osallisuuden painopistealueita:
— annetaan niille mahdollisuus tulla viestintä- ja tiedotuskeskuksiksi
— käytetään koulun tiloja sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden asiaan liittyvien paikallisten 
kansalaisjärjestöjen tai viranomaisten kanssa, herätetään riskiryhmiin kuuluvien romaniperheiden 
kiinnostus ja helpotetaan myönteistä yhteistoimintaa tuomalla koulut sosiaalipalveluverkoston (koulutus, 
asuminen, terveydenhuolto, työllisyys) keskiöön
— kehitetään ratkaisuja romanilapsille kohdennettuja lastenhoidon ja koulutuksen 
vuorovaikutusratkaisuja alueilla, joilla ei ole tällaisia palveluja
— autetaan taloudellisia tai muita vaikeuksia kohtaavia romaniperheitä kokoamaan lasten kouluun 
ilmoittamiseen tarvittavat asiakirjat ja tehdään yhteistyötä paikallisviranomaisten lasten koulunkäynnin 
mahdollistavien tilapäisratkaisujen luomiseksi
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— luodaan välineistö, jolla tuetaan koulunkäyntinsä keskeyttäneitä romanilapsia, jotta he voivat saada 
menetetyn ajan takaisin tai voivat edelleen ilmoittautua jatko- tai ammatilliseen koulutukseen tai 
oppilaitoksiin helpotetuin edellytyksin
— vähennetään koulunsa keskeyttävien määrää säilyttämällä koulu yhteisöjen keskiössä.
Hankkeen lopullisena tavoitteena on määrällisesti ja asteittain vahvistettava valmistelutoimi, jotta 
voitaisiin perustaa unionin viranomainen, jonka tehtävänä on ratkaista romanilasten sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä, koska – uskomatonta kyllä – tätä haavoittuvasta lapsiryhmää ei ole 
otettu mukaan Euroopan komission käynnistämään valmistelutyöhön.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Romanilasten sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn käytetään huomattavasti rahoitusta, joka 
kohdennetaan yksittäisiin ja koordinoimattomiin hankkeisiin joko paikallisella tai unionin tasolla. Tilanne 
romanien kaltaisten vähemmistöjen lasten kouluun ilmoittamisen suhteen on silti ollut jo vuosien ajan 
katastrofaalinen, samalla kun koulun keskeyttämisaste on pysynyt korkeana. Romanilapset on jätetty tämän 
komission Euroopan parlamentin lapsitakuuta koskevan pyynnön johdosta käynnistämän valmistelutoimen 
ulkopuolelle. Tämä ei ole hyväksyttävää, ja asia on välittömästi korjattava. Näin ollen tarvitaan tämä 
pilottihanke.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5688 === EMPL/5688 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Tomáš Zdechovský, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, Peter Pollák

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 34
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 34 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000
Varaus

Yhteensä 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000

Nimike:
Pilottihanke – Sosiaalista asuntotarjontaa ja romanien voimaannuttamista koskevien sosiaalisten 
vaikutusten malli: innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön testaaminen sosiaalisten tulosten 
parantamiseksi

Selvitysosa:
Lisää:

Tiettyjen unionin kansalaisryhmien kohdalla puutteellinen asuminen on ollut todellisuutta jo 
vuosikymmenten ajan. Romanit ovat yksi Euroopan vähemmistöryhmistä, joiden köyhyysaste ja 
sosiaalinen syrjäytyminen ovat suurimmat. Siitä huolimatta, että jo vuonna 2011 kehitettiin vuoteen 2020 
ulottuva EU:n kehys romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille, romanien 
sosioekonomiseen syrjäytymiseen ja syrjintään ei ole vieläkään pystytty puuttumaan.
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Tähän mennessä romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano on pitkälti perustunut 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI) saatavaan rahoitukseen. ERI-rahastojen varojen 
käyttöä on valitettavasti rajoittanut näiden rahastojen hallinnoinnista vastaavien kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten poliittisen sitoutumisen ja valmiuksien puute. Rahoitusvälineitä, kuten lainoja 
ja takauksia, joilla edistetään syrjäytyneiden romaniyhteisöjen sosioekonomista osallisuutta, on käytetty 
tähän mennessä niukasti.
Tämä toimi on osa Euroopan unionin toimia, joilla pyritään
— tukemaan sosiaalista innovointia ja uusia, kokonaisvaltaisia lähestymistapoja sosiaalipalvelujen 
tarjoamiseen, muita heikommassa asemassa olevien ryhmien vaikutusvallan lisäämistä ja sellaisten 
ratkaisujen aikaansaamista, joilla vastataan keskeisiin sosiaalisiin haasteisiin, erityisesti romanien 
osallistamiseen
―edistämään monialaisia yhteistyömuotoja ja sosiaalisia vaikutuksia koskevia kumppanuuksia (julkisen 
ja yksityisen sektorin osallistuminen ja kansalaistoiminta) uutena keinona luoda julkista lisäarvoa
― toimimaan tienraivaajana uusien rahoitusvälineiden ja sekarahoituksen (rahoitusvälineet, avustukset 
ja valmiuksien kehittäminen) käytössä hankkeissa, joilla on paljon sosiaalisia ulkoisvaikutuksia
― tukemaan sosiaalisten investointimarkkinoiden ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvien toimien 
kehittämistä pitkällä aikavälillä testaamalla/kehittämällä mallia, jota voitaisiin laajentaa koko unioniin 
esimerkiksi unionin yhden ainoan tulevan investointiohjelman kautta (InvestEU).
InvestEU-ohjelma voisi olla käännekohta, ja rahoitusta voitaisiin myöntää sosiaalisen infrastruktuurin 
(ts. asunnot, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut), sosiaalisten innovaatioiden ja sosiaalisten vaikutusten 
järjestelmien tukemiseksi. Seuraava unionin yhdennetty investointiohjelma voisi tarjota merkittävän 
tilaisuuden edistyä romanien osallistamisessa.
Toimen soveltamisala:
Toimessa kehitetään asumismalliratkaisua ja parannetaan valittujen syrjäytyneiden romaniyhteisöjen 
elämänlaatua. Kohteena olevat edunsaajat asuvat yleensä sääntelemättömissä tai laittomissa asunnoissa 
syrjässä sijaitsevilla alueilla, ja heillä on vaikeuksia tulonsaannin tai ansiotyön ja muiden 
osallistamismahdollisuuksien suhteen.
Pohjimmiltaan kyse on monivaiheisesta mallista, johon kuuluu romaniperheiden valmistaminen 
(talouslukutaidon, motivaation, työnhakutuen ja elämäntaitojen sekä rakentamisen tukemisen osalta) 
omistusasumiseen ja heidän voimaannuttamisensa.
Näin ollen toimiin kuuluvat:
— talousvalistuksen, työnhakutuen ja elämäntaitojen hankkimiseen liittyvän koulutuksen tarjoaminen 
ohjelmaan ilmoittautuneille muita heikommassa asemassa oleville hakijoille
— tuki perhekohtaisille säästöohjelmille noin yhden vuoden ajan, jotta voidaan korvata uusien asuntojen 
rakennusmateriaalikuluja varten otettu laina
― neuvottelut viranomaisten kanssa tähän tarkoitukseen annettavista tonteista ja viranomaisten 
kouluttaminen, jotta ne voivat panna täytäntöön ja hallinnoida osallisuutta koskevia tai erottelua 
vähentäviä ohjelmia ja tarjota lisäksi sosiaalipalveluja paikallisyhteisölle.
Tässä monivaiheisessa mallissa kokeillaan innovatiivisia lähestymistapoja, joissa yhdistetään 
rahoitusvälineitä (lainat, vakuudet jne.), avustuksia ja valmiuksien kehittämistoimia.
Pilottihankkeen tarkoituksena on laajentaa toimintaa eri paikkoihin maissa, joissa on suuri 
romaniyhteisö, ja se on tarkoitus toistaa kaupunkiympäristössä (esimerkiksi Itä-Slovakiassa, Itä-Tšekissä, 
Romaniassa ja Unkarissa).
Toimi kohdistetaan
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— syrjäytyneisiin romaniperheisiin, jotka ovat yksi Euroopan syrjäytyneimmistä ryhmistä, joiden kohtalo 
on yksi tärkeimmistä sosiaalisista haasteista Keski- ja Itä-Euroopassa ja koko unionissa
— viranomaisiin, rahoituksen välittäjiin ja sosiaalialan toimijoihin (säätiöt, palveluntarjoajat).

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Puutteellinen asuminen on tärkeä asia romaniyhteisöjen kannalta. Pilottihankkeessa tutkitaan, miten 
innovatiivisten, vaikutussuuntautuneiden menettelyjen kautta voitaisiin mahdollistaa rahoitusvälineiden 
(esimerkiksi lainojen) käyttö syrjäytyneiden romaniyhteisöjen asuntojen saatavuuteen liittyvien 
erityistarpeiden täyttämiseksi. Tukemalla viranomaisten, rahoituslaitosten, säätiöiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistavaa yhteistyötä se tarjoaisi innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
voisivat olla toisinnettavissa ja mitattavissa kestävien tulosten ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 
parantamiseksi unionissa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5689 === EMPL/5689 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Antonius Manders, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 35
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 35 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Ikääntyneiden eurooppalainen verkosto

Selvitysosa:
Lisää:

Pilottihankkeen tarkoituksena on helpottaa ikääntyneiden kansallisten edustajien eurooppalaisen 
verkoston perustamista, jotta voidaan helpottaa heidän välistä vaihtoaan ja jotta he voisivat olla 
paremmin edustettuina unionin tasolla. Hankkeesta tuetaan sihteeristön perustamista ja 
vuosikonferenssin järjestämistä mahdollisuuksien mukaan Euroopan parlamentin istuntosalissa.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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Perustelut:
Unioni tukee vahvasti nuorten järjestäytymistä ja edustusta, jotta he voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa ja olla 
yhteydessä vaaleilla valittuihin edustajiinsa. Myös unionin ikääntyneet ovat ansainneet tällaisen EU-tuen. 
Heille on kehitettävä Model European Parliament -konseptin ja Euroopan nuorisoparlamentin kaltaisia 
aloitteita, joissa simuloidaan parlamentin toimintaa ja lisätään opiskelijoiden tietoa unionin kansalaisuudesta. 
Myös ikääntyneet tarvitsevat tällaisia aloitteita voidakseen osallistua täysin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen 
elämään. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5690 === EMPL/5690 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi France Jamet, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, Virginie Joron

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 31
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 31 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Uudet ratkaisut, joilla edistetään terrorismin uhrien toipumista ja työhön paluuta

Selvitysosa:
Lisää:

Terrorismi on kansainvälistynyt entisestään vuodesta 2001, ja se on aiheuttanut Euroopassa 2 400 
kuolemantapausta mutta myös loukkaantuneita, usein vakavasti loukkaantuneita, on 8 700 ihmistä.
(http://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/2017/08/18/104415849-
f7f7ac368a0d5cd6222bbe42cafca0b60f5a2365/index.html). 
Euroopan parlamentin 12 päivänä joulukuuta 2018 antamassa päätöslauselmassa korostettiin, että nämä 
uhrit, jotka kärsivät traumaperäisestä stressireaktiosta ja usein vakavista fyysisistä vammoista, 
muodostavat erityisen ryhmän, jolla on omat tarpeensa. Komissio on äskettäin vaatinut eurooppalaista 
aloitetta, jotta voitaisiin antaa tarkoituksenmukaisempaa, monialaista ja yksilökohtaista tukea, joka 
vastaa uhrien yksilöllisiä tarpeita.
Terrori-iskujen uhrit kärsivät usein vakavista fyysisistä vammoista mutta myös traumaperäisestä 
stressireaktiosta johtuvista vakavista psykologisista arvista. He muodostavat erityisen ryhmän, jolla on 
omat tarpeensa. Vaikka unioni edistää vammaisten aktiivista osallisuutta koskevaa politiikkaa ja 
rohkaisee heitä osallistumaan täysimääräisesti yhteiskuntaan, terrorismin uhreille ei ole tähän mennessä 
kehitetty erityistä työllisyyspolitiikkaa.
Pilottihankkeen tarkoituksena onkin 1) ilmaista määrällisesti niiden uhrien prosenttiosuus, jotka ovat 
menettäneet työpaikkansa terrori-iskun seurauksena ja 2) testata innovatiivisia ratkaisuja heidän 
integroimisekseen uudelleen työmarkkinoille.
Terrorismia käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan 21 päivänä maaliskuuta 2018 
järjestämässä julkisessa kuulemisessa, jossa aiheena olivat terrorismin uhrit, korostettiin terrori-iskuista 
selvinneitä henkilöitä kuulemalla vaikeuksia, joita nämä ovat kohdanneet työelämään palaamisessa 
erityisesti fyysisten vammojensa mutta myös psyykkisten traumojensa (erityisesti traumaperäisen 
stressireaktion vaikutusten) vuoksi. Suorien taloudellisten seurauksien lisäksi nämä vaikeudet koetaan 
hyvin usein toiseksi tai jopa kolmanneksi uhriutumiseksi.
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Euroopan parlamentin 12 päivänä joulukuuta 2018 antamassa päätöslauselmassa terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista (2018/2044 (INI)) todetaan seuraavaa:
"EU. toteaa, että terrori-iskuista aiheutuvat kuolemantapaukset tuhoavat perheitä ja että monet terrori-
iskuista loukkaantuneita mutta hengissä selvinneet kärsivät vammoista, epämuodostumista, 
elämänmuutoksen aiheuttavista raajojen menetyksistä ja psyykkisistä ongelmista, minkä lisäksi heidän 
kärsimyksensä vaikuttaa raskaasti lähiomaisiin ja yhteisöön; toteaa myös, että aivan liian usein uhrien 
pitkän aikavälin tarpeet jäävät huomiotta, kun tiedotusvälineiden kiinnostus lakkaa; toteaa, että 
traumaperäinen stressireaktio on merkittävä haaste Euroopan kansanterveydelle; toteaa, ettei terrorismin 
vaikutuksesta väestön mielenterveyteen erilaisten iskujen jälkeen ole käytettävissä koko Euroopan 
kattavia numerotietoja;
EV. katsoo, että terrorismin uhrit ovat aivan erityisessä asemassa ja että sen lisäksi, että heidän 
tarpeidensa täyttäminen on unionin, kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön mukainen 
oikeudellinen velvoite, se on myös kaikkien unionin yhteiskuntien tehtävä; toteaa, että viimeisimmissä 
unionissa tehdyissä iskuissa uhrit ovat olleet kotoisin monista eri jäsenvaltioista;"
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_EN.html
Euroopan komission 12 päivänä maaliskuuta 2019 julkaisemassa raportissa "Strengthening victims’ 
rights: from compensation to reparation, for a new EU Victims’ rights strategy 2020–2025" muistutettiin 
muun muassa, että tiettyyn ryhmään kuuluvilla uhreilla on heidän erityisongelmiinsa liittyviä 
erityistarpeita, jotka johtuvat heihin kohdistuneen rikoksen tyypistä ja luonteesta, ja vaadittiin 
eurooppalaista aloitetta, jotta voitaisiin antaa tarkoituksenmukaisempaa, monialaista ja yksilökohtaista 
tukea, joka vastaa uhrien yksilöllisiä tarpeita.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-
_from_compensation_to_reparation_rev.pdf) 
Sen vuoksi ehdotetaan, että toteutetaan pilottihanke, jolla etsitään uusia ratkaisuja terrorismin uhrien 
integroimiseksi uudelleen työmarkkinoille.
Hanke toteutettaisiin jäsenvaltioiden kahdessa ryhmässä: A) maat, joissa terrorismia on ollut jo kauan ja 
uhreja on lukuisia, kuten Ranska, Espanja ja Belgia); B) maat, joihin terrorismi on rantautunut 
vastikään ja joissa uhreja on vähemmän, kuten Suomi, Ruotsi, Alankomaat tai Saksa.
Pilottihankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä on arviolta 100–200 uhria.
Pilottihankkeessa olisi ehdotettava innovoivia toimia perinteisten toimien lisäksi:
— uhrien psykologinen seuranta
— aiemmin terrorismin tai väkivallan uhreiksi joutuneiden tai liikenneonnettomuuksissa tai urheilussa 
vammautuneiden (muun muassa julkisuuden henkilöiden) henkilöiden tukitoiminta
— uudelleenkoulutus riippuen muun muassa fyysisestä tai psyykkisestä tilanteesta
— henkilökohtainen tuki työelämään palaamiseksi.
Tähän pilottihankkeeseen ehdotetaan 1 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja vuodeksi 2020. Sen 
kokonaiskestoksi arvioidaan kaksi vuotta.
Hankkeeseen osallistuvat maat jaettaisiin kahteen ryhmään: A) Ranska, Espanja ja Belgia (näissä maissa 
terrorismia on esiintynyt jo pitkään ja uhreja on lukuisia) ja B) Suomi, Ruotsi ja Saksa (näissä maissa 
terrorismin uhreja on vähemmän ja terrorismi vaikuttaa rantautuneen maihin äskettäin). Toiseen näistä 
ryhmistä voidaan lisätä Yhdistynyt kuningaskunta, jos brexit-neuvottelut sen sallivat ja jos vapaaehtoisten 
määrä ei riitä.
Pilottihankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä on arviolta 100–200 uhria mutta vähintään 30 uhria. 
Hankkeeseen on otettava:
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— sellaisten terrorismin uhrien ryhmä, joille ei ole aiheutunut fyysistä haittaa mutta joiden psyykkiset 
vammat ovat vaikuttaneet heidän asemaansa työmarkkinoilla
— sellaisten terrorismin uhrien ryhmä, jotka ovat joutuneet terrori-iskun takia tilapäisesti pois 
työmarkkinoilta
— sellaisten terrorismin uhrien ryhmä, jotka ovat joutuneet vaihtamaan työpaikkaansa terrori-iskusta 
johtuvien fyysisten vammojen takia.
Hankkeen toteuttaneen organisaation on varmistettava, että hanketta valvotaan, jotta ohjelman 
tehokkuus voidaan mitata Euroopan tilintarkastustuomioistuimen menetelmän mukaisesti: kunkin 
tukitoimityypin perustelut, kunkin tutkimukseen osallistuvan henkilön kehityksen seuraamiseksi laaditut 
indikaattorit sekä kolmannen osapuolen tai vastaavien sijoitettujen varojen huomiointi.
Kun otetaan huomioon joissakin maissa (Ruotsissa) pakolaisten kotouttamiseen käytetyt valtavat varat 
(IMF:n mukaan 30 000 euroa/henkilö (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf)), eli 2 
050 000 000 euroa Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa vuosina 2015–2017 (Euroopan parlamentin 
tutkimuspalvelun vuonna 2017 pakolaisten kotouttamisesta tekemä tutkimus, joka esiteltiin Euroopan 
parlamentille 25 päivänä huhtikuuta 2018), ainakin suurelle osalle tähän hankkeeseen osallistuvista 
uhreista on osoitettava tukea vähintään samansuuruinen määrä eli 30 000 euroa.
Tukea on myönnettävä tarpeen mukaan ohjelman alussa voimakkaasti (X määrä erittäin korkea 
osanottajien määrän perusteella) ja vakiovoimakkuudella (määrä Y, Y=X/10).
Unioniin perustettava terrorismin uhreja avustava asiantuntijakeskus voisi nimetä toimintaan osallistuvat 
terrorismin uhrit ja pyytää heitä toimintaan. Näin luodaan synergiaa kahden pilottihankkeen välille 
käytännössä ja myös tarjoamalla keskuksen avulla rakenteellista tukea.
Muistutuksena mainittakoon, että komissio julkaisi huhtikuussa 2019 tarjouskilpailun, joka koskee 
koulutuskeskuksen perustamista uhrien avustajille, jotka auttavat etenkin korvausten hakemisessa.
Keskuksen odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Keskeisenä tavoitteena on i) 
koulutuksen järjestäminen ja terrorismin uhreja koskevien unionin suuntaviivojen laatiminen, ii) 
luettelon laatiminen uhreille annettavan tuen ja avun eri näkökohtiin erikoistuneista asiantuntijoista, iii) 
toimivaltaisten viranomaisten ja uhrien tukipalvelujen välisen yhteistyön lujittaminen (erityisesti rajat 
ylittävissä tapauksissa) ja iv) arviointi tarpeesta perustaa tulevaisuudessa terrorismin uhreja varten 
unionin koordinointikeskus.
Tämän käytännön hankkeen rahoituksen laiminlyönti merkitsisi aiempien terrori-iskujen uhrien 
heitteillejättöä, odotettaessa seuraavaa suurta iskua.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Vuodesta 2001 lähtien terrorismin takia on loukkaantunut EU:ssa 8 700 henkilöä. Valtaenemmistö uhreista 
on seurausta islamistisesta terrorismista.

Näillä terrorismin uhreilla on vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille, koska he kärsivät psyykkisistä ja 
fyysisistä vammoista. Suorien taloudellisten seurausten lisäksi nämä vaikeudet koetaan usein uudelleen 
uhriksi joutumisena.

Pilottihankkeen tarkoituksena on 1) arvioida työpaikkansa menettäneiden uhrien prosenttiosuus ja 2) testata 
innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla 100–200 uhria voidaan integroida uudelleen työmarkkinoille.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5691 === EMPL/5691 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Samira Rafaela, Yana Toom, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 15 02 77 29
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

15 02 77 29 600 000 300 000 600 000 300 000
Varaus

Yhteensä 600 000 300 000 600 000 300 000

Nimike:
Pilottihanke – Urheilu muita heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen osallistamisen 
välineenä

Selvitysosa:
Lisää:

Urheilu tarjoaa tunnetusti hyvät mahdollisuudet ihmisten sosiaaliseen osallistamiseen. Sosioekonomisesti 
heikommista lähtökohdista tulevat nuoret tai nuoret, joilla on jokin vamma tai terveydellinen este, eivät 
voi usein kuitenkaan osallistua urheilutoimintaan asuinalueillaan. Nämä nuoret eivät siis pysty 
hyödyntämään urheiluun liittyviä mahdollisuuksia, joihin kuuluu eritaustaisten ihmisten tapaaminen ja 
elämän tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin, kuten koulutukseen ja työhön, motivoituminen. Joissakin 
jäsenvaltioissa urheilun kautta tapahtuvan sosiaalisen osallistamisen mahdollisuudet nähdään yhä 
selvemmin, mutta tilannetta voidaan vielä helposti parantaa yhdistämällä toisiinsa alalla toimivat 
organisaatiot ja levittämällä parhaita käytäntöjä.
Pilottihankkeella pyritään siten edistämään muita heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalista 
osallistamista urheiluun liittyvin konkreettisin aloittein ja toimin. Aloitteessa perustetaan foorumi, jolla 
helpotetaan sellaisten organisaatioiden välisiä yhteyksiä, jotka toimivat muita heikommassa asemassa 
olevien nuorten sosiaalisen osallisuuden alalla urheilun avulla kaikkialla EU:ssa [1], ja edistetään 
sellaisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotka liittyvät hankkeisiin ja aloitteisiin, joiden tavoitteena on 
muita heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalinen osallistaminen urheilun avulla, järjestämällä 
seminaareja ja konferensseja ja kehittämällä verkkotyökaluja.
Suurin osa tämän pilottihankkeen rahoituksesta käytetään sellaisiin konkreettisiin toimiin ja aloitteisiin, 
joilla pyritään edistämään muita heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta. Jäljelle 
jäävä osa käytetään foorumin luomiseen.
[1] Mukaan lukien SEUT-sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa luetellut alueet sekä merentakaiset maat 
ja alueet

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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Perustelut:
Urheilu on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää muita heikommassa asemassa olevien nuorten 
sosiaalista osallisuutta ja erityisesti motivoida heitä koulutukseen ja työntekoon. Pilottihankkeella edistetään 
heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta rahoittamalla konkreettisia toimia ja aloitteita 
ja perustamalla foorumi, jolla helpotetaan sellaisten organisaatioiden välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa, 
jotka toimivat heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen osallisuuden alalla urheilun avulla 
kaikkialla EU:ssa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5693 === EMPL/5693 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Johan Danielsson, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 04 03 77 32
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

04 03 77 32 700 000 500 000 700 000 500 000
Varaus

Yhteensä 700 000 500 000 700 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke — Ammattiliittojen työpaikoilla toimivien työsuojeluedustajien ja 
työsuojelutarkastusvirastojen rooli EU:n uudistetun työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksen 
yhteydessä

Selvitysosa:
Lisää:

Riippumattomat ammattiliittojen työsuojeluedustajat edistävät eurooppalaisten työpaikkojen 
turvallisuutta vähentämällä loukkaantumisia, parantamalla työntekijöiden terveyttä ja muuttamalla 
työpaikoilla vallitsevaa ennaltaehkäisy- ja turvallisuuskulttuuria. Työpaikoilla, joilla on ammattiliittojen 
työsuojeluedustajia ja työsuojelulautakuntia, esimerkiksi vakavien loukkaantumisten määrä on alle 
puolet pienempi kuin muilla työpaikoilla. Ammattiliitoilla on siis todellista vaikutusta. Myös 
työsuojelutarkastusvirastojen rooli on ensiarvoisen tärkeä, sillä ne vastaavat ensisijaisesti työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyvien toimien täytäntöönpanosta. Työsuojelutarkastusvirastojen 
toimintamahdollisuudet ja vastuualat kuitenkin vaihtelevat jäsenvaltiosta ja alasta riippuen. Tilanteen 
kartoittamisesta voi siis olla paljon hyötyä tulevien lainsäädäntöaloitteiden hienosäätöä ajatellen. 
Joillakin aloilla toimii esimerkiksi erikoistuneita tarkastuslaitoksia, joiden toiminta vaikuttaa 
työsuojelutoimien täytäntöönpanoon (esimerkiksi kaivosasioista vastaavat tarkastusviranomaiset, 
ydinturvallisuustarkastajat, meriturvallisuustarkastajat ja työvälineitä käsittelevät 
markkinavalvontaviranomaiset), ja kartoituksen avulla voitaisiin yksilöidä tarkasti tällaiset toimijat ja 
niiden väliset vuorovaikutussuhteet.
Eurooppalaisten työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamisessa on näin ollen kaksi keskeistä 
osatekijää: koulutetut ja tehokkaat työsuojeluedustajat sekä työsuojelutarkastusvirastot, joilla on riittävät 
resurssit toimintaansa. Molemmat ovat olennaisen tärkeässä asemassa työturvallisuutta ja -terveyttä 
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamisessa. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva 
EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 on voimassa enää ensi vuoden, joten alaan liittyvä pilottihanke 
voisi tuottaa arvokasta tietoa seuraavan strategian laatimisen pohjaksi.
Pilottihanke koostuu seuraavista osista:
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A) Ammattiliittojen työsuojeluedustajien koulutusta koskeva osuus
1/ Kartoitus, jolla selvitetään ammattiliittojen työsuojeluedustajien ja -lautakuntien tilannetta eri 
jäsenvaltioissa. Siinä olisi arvioitava seuraavia asioita:
näiden toimijoiden rooli työntekijöiden edustajina työnantajan kanssa käytävissä työterveyttä, -
turvallisuutta tai -hyvinvointia koskevissa keskusteluissa sekä keskusteluissa terveys- ja turvallisuusalan 
viranomaisten tai muiden toimeenpanoviranomaisten kanssa;
onko työsuojeluedustajilla riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen;
heidän roolinsa turvallisuusriskien tutkinnassa;
heidän roolinsa valitusten tutkinnassa; työpaikalla tehtävien tarkastusten suorittaminen ja 
asiaankuuluvien asiakirjojen tarkastus;
heidän roolinsa huomautusten antamisessa;
heidän roolinsa virallisissa turvallisuuskomiteoissa;
maksetaanko heille ajasta, joka kuluu tehtävien hoitoon ja koulutukseen osallistumiseen;
ja
2/ Sellaisten EU:n toimien toteutettavuus, joiden tarkoituksena on vahvistaa työsuojeluedustajien roolia 
edellä mainituilla osa-alueilla.
B) Työsuojelutarkastusvirastoja koskeva osuus
Käynnistetään työsuojelutarkastusvirastoja koskeva kartoitus, joka kattaa seuraavat aiheet:
montako eri elintä on olemassa ja missä määrin ne toimivat yhtenäisesti;
osallistuvatko työmarkkinaosapuolet työsuojelutarkastusvirastojen hallintoon tai toimintaan;
millaisia taloudellisia ja henkilöstöresursseja kullakin työsuojelutarkastusvirastolla on käytössään; 
pitävätkö työmarkkinaosapuolet resursseja riittävinä, mikä on resurssien lähde ja kenelle kyseinen elin on 
vastuuvelvollinen;
millaisia haasteita työmarkkinoiden muutos ja uudet työn muodot aiheuttavat 
työsuojelutarkastusvirastojen vakiintuneille toimintatavoille.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Eurooppalaisten työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamisessa on kaksi keskeistä osatekijää: 
koulutetut ja tehokkaat työsuojeluedustajat sekä työsuojelutarkastusvirastot, joilla on riittävät resurssit, ovat 
olennaisen tärkeässä roolissa työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon 
varmistamisessa. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 on 
voimassa enää ensi vuoden, joten alaan liittyvä pilottihanke voisi tuottaa arvokasta tietoa seuraavan 
strategian laatimisen pohjaksi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Tarkistusluonnos 5694 === EMPL/5694 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Evelyn Regner, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisätään: 33 02 77 17
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

33 02 77 17 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Varaus

Yhteensä 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Nimike:
Pilottihanke – EU:n asiantuntijakeskus ja yksinäisyystutkimus

Selvitysosa:
Lisää:

Taustaa
Kaikkialla maailmassa tutkimustulokset osoittavat, että yksinäisyydellä sekä verkostojen ja 
viestintätaitojen puutteella on terveydellisiä (fyysisiä ja psyykkisiä) ja sosiaalisia vaikutuksia. Lisäksi ne 
vaikuttavat ihmisten työkykyyn ja yhteiskunnan yhtenäisyyteen. Yksinäisyys aiheuttaa monenlaisia 
oireita, esimerkiksi lääkehoitoa edellyttävää masennusta, mutta ongelman perussyitä ei vieläkään 
tunneta.
Yksinäisyys on EU:ssa yhä yleisempää. Kasvava joukko ihmisiä tuntee jäävänsä jälkeen nopeasti 
muuttuvassa maailmassa, jossa yhteydet toisiin ihmisiin ovat entistä useammin virtuaalisia, väestö 
ikääntyy, 2000-luvun työntekijöille asetetaan monimutkaisia osaamisvaatimuksia ja esimerkiksi 
uskonnolliselta taustaltaan erilaisten ryhmien yhteiskunnalliseen osallistamiseen liittyy haasteita. 
Havaintojen mukaan maissa, joissa yksinäisyyttä on tutkittu, noin 80 prosenttia väestöstä kokee 
yksinäisyyttä satunnaisesti ja 10–13 prosenttia tuntee jatkuvaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä ilmenee 
kaikissa ikäryhmissä, ja se on miehillä yleisempää kuin naisilla. Tutkimusten mukaan sosiaalinen media 
ei johda parempiin yhteyksiin, vaan vaikuttaa siltä, että seuraus on päinvastainen. Eräissä EU:n 
jäsenvaltioissa harjoitetaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aktiivista politiikkaa 
yksinäisyyden torjumiseksi. On käynnistetty lukuisia aloitteita, joiden piiriin on kuulunut 
puhelinpalveluja, eri ikäryhmien yhteisen asumisen kehittämistä ja kotioloissa järjestettäviä tapaamisia 
ikääntyneille. Esimerkiksi Irlannissa on käytössä kansallinen suunnitelma yksinäisyyden torjumiseksi.
Hanke
Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on tutkia ja vertailla kansallisia ja alueellisia 
yksinäisyyspolitiikkoja, perustaa eurooppalainen asiantuntijakeskus selvittämään yksinäisyyden syitä ja 
ratkaisuja yksinäisyyteen, auttaa päättäjiä ottamaan käyttöön tuloksekkaita toimintatapoja, tukea asiaan 
liittyviä järjestöjä ja tarjota yksinäisyydestä kärsivien tueksi eurooppalainen verkosto, joka on suoraan 
yhteydessä paikallisiin ja alueellisiin aloitteisiin.
Hanke on jaettu neljään vaiheeseen:
1) Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan paikallisella, alueellisella ja (moni)kansallisella tasolla 
käynnistetyt yksinäisyyttä koskevat yksityiset ja julkiset tutkimukset ja aloitteet. Tässä vaiheessa 
yksinäisyyttä koskevat aloitteet jaotellaan opetusta koskeviin (viestinnän opetussuunnitelma tai 
viestintäkursseja, keskinäisen avunannon ryhmiä), yhteiskunnallisiin (puhelin- tai kotikäyntipalvelut, 
joiden järjestäjinä ovat toisinaan kirkot tai uskonnolliset yhteisöt), yhteisasumista tai 
kaupunkisuunnittelua koskeviin (nuorten ja ikääntyneiden kansalaisten asuminen yhdessä) ja 
osallistamis- ja terveyspolitiikkaa koskeviin aloitteisiin. Lopuksi aloitteet analysoidaan, jotta voidaan 
arvioida, missä määrin ja millä osa-alueilla ne soveltuvat yksinäisyyden lievittämiseen tai ehkäisemiseen.
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2) Toisessa vaiheessa aloitteet kootaan yhteen helposti saatavilla olevalle ja käyttäjäystävälliselle 
alustalle, jonka tarkoituksena on tukea suoraan sidosryhmiä ja yksinäisyydestä kärsiviä ihmisiä ja tarjota 
tietoa yksinäisyyden lievittämisen etenemissuunnitelmista. Ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta 
laaditaan ehdotus yksinäisyyttä käsitteleviä hankkeita toteuttavasta asiantuntijakeskuksesta.
3) Kolmannessa vaiheessa kootaan yhteen eri toimijoita ja sidosryhmiä, jotka ovat tekemisissä 
yksinäisyyteen liittyvien aiheiden kanssa ("potilaita", järjestöjä, liittoja, hyväntekeväisyys- ja 
vapaaehtoisjärjestöjä, päättäjiä ja sosiaalisia innovoijia). Kokoontuminen antaa mahdollisuuden 
keskustella yksinäisyyden eri puolista, syistä ja oireista sekä sen eri vaiheista ja erilaisista 
yksinäisyysprofiileista (muuttujina esimerkiksi ikäryhmä, sukupuoli, kulttuurinen tausta ja paikka), jotta 
voitaisiin määritellä, missä ja milloin yksinäisyys alkaa, ja keskustella sosiaalisen median ja 
digitalisaation roolista. Kokoontuminen tarjoaisi myös tilaisuuden asiantuntijakeskuksen toiminnan 
käynnistämiseen, ja sen avulla voitaisiin levittää tietoisuutta aiheesta, yhdistää toimijoita ja sidosryhmiä 
ja luoda pohjaa toimintapoliittisille aloitteille. Näin voitaisiin luoda yksinäisyyden torjuntaan pyrkivien 
hankkeiden rekisteri, tunnistaa EU:n tasolla tuettavia hankkeita ja yhdistää yksinäisyysaihe muihin 
EU:ssa käynnissä oleviin aloitteisiin, kuten terveenä ikääntymistä ja älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä 
koskeviin innovaatiokumppanuuksiin ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaan strategiaan.
4) Neljännessä vaiheessa toteutetaan EU:n tason jatkotoimia, eli kehitetään kattava strategia 
yksinäisyyden torjumiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi toisen vaiheen tulosten 
perusteella. Lisäksi esitellään selkeästi kohderyhmät, tehokkaimmat toimenpiteet ja keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteet ja annetaan yleiskatsaus sidosryhmistä.
Annetaan suosituksia siitä, kuinka käynnistetään yksinäisyyttä torjuva eurooppalainen ohjelma, jossa 
keskitytään ennaltaehkäisyyn ja joka perustuu jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ilmiö, joka koskettaa yhä useampaa EU:n kansalaista kansallisuudesta, 
iästä ja sukupuolesta riippumatta. Kasvava joukko ihmisiä kokee jäävänsä jälkeen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden heikentymisen, sosiaalisen median käytön lisääntymisen sekä digitalisaation ja 
automaation yleistymisen myötä. Tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen, ja yhä useampien ihmisten ja 
ihmisryhmien eristäytyminen yhteiskunnasta aiheuttaa entistä suuremman uhan osallistavalle yhteiskunnalle, 
millä on seurauksensa sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla.


