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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että vaikuttavissa ja tarkoin harkituissa sosiaali- ja työllisyyspolitiikoissa on 
otettava huomioon sosioekonomiset ja väestörakenteeseen ja automaatioon liittyvät 
haasteet sekä haasteet, jotka aiheutuvat siitä, että unioni on sitoutunut irtautumaan 
hiilestä, ja että näiden politiikkojen yhteydessä olisi toteutettava oikein kohdennettuja 
investointistrategioita ja niiden olisi edelleen oltava merkittäviä edellytyksiä kestävälle 
kasvulle, joka on avaintekijä laadukkaiden työpaikkojen luomisessa ja epätasa-arvon 
vähentämisessä sekä ylöspäin tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen ja 
yhteenkuuluvuuden vauhdittamisessa;

2. suhtautuu myönteisesti työllisyys- ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen kehitykseen 
kahdeksannella vaalikaudella mutta korostaa, että toimintapolitiikan aloitteita on 
rahoitettava riittävästi, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti, jotta niistä tulee 
toimintakykyisiä;

3. korostaa, että vuoden 2020 talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettuja sosiaali- ja työllisyysalan tavoitteita, jotka lienevät saavutettavissa 
työllisyysasteen osalta mutta ovat edelleen kaukana tarkasteltaessa köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan pienentämistä koskevaa 
tavoitetta, koska yhä useammat työssä käyvät ihmiset ovat vaarassa ajautua köyhyyteen;

4. korostaa myös, että unionin politiikkojen ja ohjelmien strateginen suuntaaminen on 
asteittain yhdenmukaistettava kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa hahmoteltujen sosiaalisten periaatteiden kanssa, ja toteaa, että pilari 
olisi sisällytettävä täysin unionin rahoitusohjelmia ja eurooppalaista ohjausjaksoa 
koskeviin säännöksiin; 

5. painottaa tässä yhteydessä, että tarvitaan kattavia toimintapoliittisia uudistuksia ja 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, joilla vahvistetaan sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä sekä käsitellään usein laiminlyötyä 
kysymystä ikäihmisten ja vammaisten työllistettävyydestä;

6. tähdentää tätä taustaa vasten, että on tärkeää osoittaa riittävästi rahoitusta vuosien 2014–
2020 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviin ohjelmiin ja aloitteisiin, joilla 
pyritään edistämään osallistavaa kasvua, torjumaan työttömyyttä, köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, vähentämään epätasa-arvoa ja edistämään ylöspäin tapahtuvaa 
sosiaalista lähentymistä erityisesti yhteiskunnan vähäosaisimpien osalta;

7. korostaa, että näille ohjelmille ja aloitteille on myönnettävä riittävä rahoitus vuodeksi 
2020 ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmakauden voimaantuloon 
saakka;

8. hylkää siksi leikkaukset budjettikohtiin 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 
04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 ja 13 08 01;
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9. muistuttaa myös, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen välillä on löydettävä 
asianmukainen tasapaino, jotta voidaan hyödyntää näiden ohjelmien ja aloitteiden koko 
potentiaali;

10. korostaa, että työntekijöiden osallistumisella ja osallistamisella yrityksen asioihin on 
huomattava myönteinen vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen, terveyteen ja 
hyvinvointiin, työpaikkojen laatuun ja palkkatasoon; pitää lisäksi unionissa käytävää 
työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua tukevia budjettikohtia ensisijaisen tärkeinä 
pyrittäessä lisäämään työmarkkinaosapuolten osallistumista esimerkiksi 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoon; kehottaa näin ollen lisäämään työmarkkinasuhteiden hoidon ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun määrärahoja;

11. painottaa talousarviota koskevan vastuuvelvollisuuden ja priorisoinnin tärkeyttä 
pyrittäessä antamaan unionin kansalaisille todellista vastinetta rahalle, ja korostaa myös, 
että on keskityttävä aiempaa enemmän näyttöön perustuvaan päätöksentekoon ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin;

12. katsoo, että eurooppalaisen lisäarvon periaatteen olisi oltava kaikkien tulevien menojen 
kulmakivi; korostaa, että unionin rahoituksen olisi näin ollen vastattava julkisen 
tulosbudjetoinnin mallia, jossa kuhunkin budjettikohtaan liitetään mitattavia tavoitteita 
ja tuloksia; korostaa tässä yhteydessä unionin rahoitusta vastaanottavien elinten 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden merkitystä;

13. tunnustaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen, Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR), työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan 
unionin ohjelman (EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahaston (FEAD) keskeisen merkityksen ja toteaa jälleen, että näillä varoilla olisi 
luotava synergioita, jotka auttavat vähentämään sosiaalisia eroja ja eriarvoisuutta sen 
varmistamiseksi, että mikään kohderyhmä ei jää jälkeen; varoittaa, että näiden alojen 
määrärahavähennykset voivat heikentää politiikkojen vaikuttavuutta ja vaikeuttaa niiden 
tavoitteiden saavuttamista;

14. korostaa tässä yhteydessä, että pienten jäsenvaltioiden ja syrjäisten alueiden, mukaan 
lukien SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät alueet, realiteetit on 
otettava huomioon; korostaa erityisesti, että on parannettava merentakaisten maiden ja 
alueiden rahoituksen saatavuutta, koska niillä on erityisasemansa ja kokonsa vuoksi 
rajallisesti hallinnollisia valmiuksia ja asiantuntemusta; katsoo, että Euroopan 
globalisaatiorahaston on vastattava myös pienten työmarkkinoiden ja pienten 
jäsenvaltioiden markkinoiden todellisuutta, etenkin kun on kyse pk-yrityksiä koskevista 
hakemuksista ja kun työntekijävähennykset ja toiminnan siirtäminen vaikuttavat 
vakavalla tavalla työllisyysasteeseen sekä paikalliseen ja alueelliseen talouteen;

15. korostaa, että näiden rahastojen ja ohjelmien puitteissa toteutettavien toimien olisi aina 
johdettava strategisiin toimenpiteisiin, joilla on selkeästi määritellyt päämäärät ja 
tavoitteet, ja että tehokas ja vaikuttava varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin talousarvion 
enimmäismäärät; pitää tältä osin tärkeänä todellista tulossuuntautunutta kulttuuria, jolla 
pyritään optimoimaan varojen käyttö, analysoimaan ohjelmien heikon tuloksellisuuden 
syyt ja vaatimaan parannustoimia;
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16. panee tässä yhteydessä merkille toimet, joilla pyritään lisäämään vuoden 2020 
talousarviovarojen käyttöä koskevien menettelyjen avoimuutta ja varojen saatavuutta;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita mahdollistamaan tarvittavan joustavuuden, kun 
vuonna 2020 pannaan täytäntöön unionin ohjelmia, etenkin Euroopan 
globalisaatiorahastoa, jotta otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron 
vaikutus jäsenvaltioihin asettautuneihin työntekijöihin ja yrityksiin; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission ehdotusta tarkistaa nykyisen EGR-ohjelman 
soveltamisalaa, jotta siitä voitaisiin tukea työntekijöitä, jotka joutuvat siirtymään 
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron aiheuttamien häiriöiden vuoksi;

18. panee merkille, että nykyiset ESR, nuorisotyöllisyysaloite, FEAD, EaSI ja unionin 
terveysalan toimintaohjelma on määrä sulauttaa ESR+-rahastoksi vuodesta 2021 
lähtien; toistaa kantansa, jonka mukaan ESR+:n määrärahoja on korotettava 
120 457 000 000 euroon käypinä hintoina monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 
2021–2027; kehottaa komissiota esittämään rahoitustiedot ja määrärahat siten, että 
ESR+:n luvut ja näiden ohjelmien alaotsakkeet ovat verrattavissa nykyisiin 
määrärahoihin; torjuu neuvoston ehdotuksen EaSI-ohjelman Progress-lohkon 
määrärahojen huomattavasta vähentämisestä (5 miljoonalla eurolla) vuonna 2020 ja 
suosittelee, että sen talousarviovarat pidettäisiin vähintään komission ehdottamalla 
tasolla; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi perustuttava näyttöön ja niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen, noudatettava paremman sääntelyn agendaa ja edellytettävä 
määrällisesti mitattavissa olevaa ja vertailukelpoista tulosten arviointia pelkän tulosten 
mittaamisen sijasta sekä perustuttava täysin tilintarkastustuomioistuimen antamiin 
asiaan liittyviin suosituksiin;

19. korostaa, että jatkuvien budjettirajoitusten valossa on keskeistä hyödyntää vuoden 2020 
yleinen talousarvio mahdollisimman tehokkaasti, etenkin mitä tulee kestävää 
talouskasvua ja laadukkaiden työpaikkojen luomista tukeviin toimintapolitiikkoihin, 
kuten tulevaisuuden osaamispolitiikkaan, ammatilliseen koulutukseen, taitojen 
parantamiseen ja uudelleenkoulutustoimiin ja toimenpiteisiin, joilla tuetaan toimivia 
työmarkkinoita ja parempaa mukautumista väestörakenteen muutokseen erityisesti 
parantamalla haavoittuvien ja heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten vanhusten ja 
vammaisten, integroitumista työmarkkinoille sekä panemalla täytäntöön integraatioon ja 
köyhyyden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä; toteaa, että työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta on ehdottanut useita pilottihankkeita ja valmistelutoimia, 
joiden kohteena ovat sosiaalisesti syrjäytyneet yhteisöt;

20. tukee voimakkaasti kaikkia investointeja, joilla edistetään uusien tekniikoiden 
käyttöönottoa kaikilla talouden ja teollisuustuotannon aloilla kiinnittäen erityistä 
huomiota erityisohjelmiin, joilla pyritään nopeuttamaan työvoiman oikea-aikaista 
siirtymää ja rajoittamaan siirtymästä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia 
sivuvaikutuksia, kuten rakenteellista työttömyyttä, kasvavia tuloeroja tai alueellista 
eriarvoisuutta; panee tässä yhteydessä merkille, että unionin välineillä on tehtävänsä 
tuettaessa yritysten ja työntekijöiden siirtymisetä digitaaliseen ja vihreämpään 
talouteen;
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21. muistuttaa ammatillisen koulutuksen tärkeydestä digitalisaation aikakaudella; kehottaa 
komissiota tutkimaan uusia mahdollisuuksia tukea ammatillisen koulutuksen ohjelmia 
etenkin ohjelmistokehityksen ja tietotekniikan alalla;

22. korostaa, että vaikka nuorisotyöttömyys vähenee unionissa myönteisesti, nuorten 
tulevaisuudennäkymien puute on todellinen sosiaalinen ongelma joissakin unionin 
osissa – tämä vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioittain ja alueittain – ja että nuorilla on 
edelleen suurempi köyhyyden ja sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen riski; 
korostaa, että tämä edellyttää nopeita innovatiivisia ja kohdennettuja ratkaisuja, jotta 
tilannetta voidaan parantaa lyhyellä aikavälillä konkreettisesti; odottaa siksi, että 
jäsenvaltiot ja komissio asettavat nuorisotyöttömyyden torjunnan etusijalle, minkä olisi 
heijastuttava vuoden 2020 talousarviossa; 

23. toistaa siksi pitävänsä tärkeinä rahastoja ja muita välineitä, jotka edistävät eriarvoisuutta 
ja nuorisotyöttömyyttä torjuvia toimenpiteitä, kuten nuorisotakuu, 
nuorisotyöllisyysaloite, Euroopan sosiaalirahasto ja Erasmus+;

24. korostaa erityisesti nuorisotyöllisyysaloitteen roolia nuorisotyöttömyyden torjunnassa ja 
panee merkille komission ehdotuksen lisätä vuonna 2020 nuorisotyöllisyysaloitteen 
määrärahoja 116 miljoonalla eurolla; pitää tätä määrää kuitenkin riittämättömänä; 
kehottaa siksi lisäämään nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahoja 
600 miljoonalla eurolla;

25. pitää myös myönteisenä, että komission puheenjohtajaksi nimetty Ursula von der Leyen 
on sitoutunut poliittisissa suuntaviivoissaan vahvistamaan nuorisotakuuta muuttamalla 
sen pysyväksi välineeksi ja lisäämällä sen määrärahoja ja säännöllistä raportointia;

26. pitää valitettavana, että yli neljäsosa kaikista lapsista unionissa on köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa;

27. odottaa, että julkaistaan lapsitakuuta koskeva toteutettavuustutkimus, jonka olisi 
toimittava tulevien toimien täytäntöönpanon perustana, mutta kehottaa komissiota 
ottamaan kattavasti huomioon vuosien 2017, 2018 ja 2019 talousarvioissa hyväksytyt 
lapsitakuuta koskevien valmistelutoimien täytäntöönpanoehdotukset, joiden rahoitus 
mahdollistaa lapsitakuun asianmukaisen kokeiluvaiheen toteuttamisen seuraavalla 
ohjelmakaudella 2021–2027;

28. pitää tässä mielessä tervetulleena, että komission puheenjohtajaksi nimetty Ursula von 
der Leyen sitoutui poliittisissa suuntaviivoissaan luomaan eurooppalaisen lapsitakuun, 
jotta varmistettaisiin, että unionissa jokaiselle köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevalle lapselle turvataan perusoikeudet, kuten oikeudet terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen;

29. korostaa tarvetta edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten sosiaalista osallisuutta 
ja erityisesti parantaa romanilasten tilannetta etenkin edistämällä heidän pääsyään 
kouluihin; toteaa, että pilottihanke olisi asianmukainen väline tämän kysymyksen 
käsittelyyn;

30. korostaa virastojen merkittävää panosta, kun käsitellään monenlaisia työllisyyteen, 
sosiaalialaan ja tietojen keruuseen liittyviä kysymyksiä; korostaa, että niiden tehtävät 
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muuttuvat ja lisääntyvät koko ajan ja että niille on siksi annettava tarvittavat resurssit, 
jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä ja varmistaa parhaat mahdolliset EU:n 
lainsäädännöllisiä ja toimintapoliittisia tavoitteita tukevat tulokset; kehottaa siksi 
arvioimaan perusteellisesti virastoille annettuja uusia tehtäviä ja virastojen yleistä 
tuloksellisuutta, jotta varmistetaan, että talousarviovaroja kohdennetaan ainoastaan 
asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

31. panee merkille, että perustetaan Euroopan työviranomainen (ELA), jonka on määrä 
aloittaa toimintansa vuonna 2019; korostaa tarvetta varmistaa riittävät varat sen 
perustamista varten; pitää kiinni siitä, että rahoitusta ei voida toteuttaa kohdentamalla 
uudelleen muiden työllisyys- ja sosiaaliasioiden alan virastojen ja budjettikohtien 
määrärahoja ja että ELA tarvitsee uutena elimenä uusia varoja voidakseen toimia 
sujuvasti; korostaa erityisesti, että ELAn perustaminen ei saisi johtaa Eures-verkoston 
resurssien ja valmiuksien vähenemiseen, koska Eures-verkostolla on keskeinen asema 
unionin kansalaisten työvoiman liikkuvuuden edistämisessä ja se tarjoaa palveluja ja 
kumppanuuksia työnhakijoille ja työnantajille, julkisille työvoimapalveluille, 
työmarkkinaosapuolille ja paikallisviranomaisille; korostaa siksi, että ELAn ja Eures-
verkoston budjettikohdat on pidettävä selkeästi erillään;

32. toteaa jälleen, että huolellisesti valmistellut pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat 
erittäin arvokkaita välineitä käynnistettäessä uusia toimintoja ja politiikkoja 
työllisyyden, erityisesti nuorisotyöllisyyden, ja sosiaalisen osallisuuden parantamisen 
aloilla ja että niitä voitaisiin hyödyntää kerättäessä tietoja ja todisteita unionin tulevien 
työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi; toteaa, että monia työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ideoita on aiemmin pantu onnistuneesti täytäntöön 
pilottihankkeina ja valmistelutoimina; kehottaa budjettivallan käyttäjää sisällyttämään 
vuoden 2020 talousarvioon valiokunnan ehdottamat kahdeksan pilottihanketta ja 
valmistelutoimea, jotka koskevat erityisen heikossa asemassa olevien ryhmien (romanit 
ja erityisesti romanilapset, muita heikommassa asemassa olevat nuoret, pienituloiset 
kotitaloudet, vanhukset) sosiaalista osallisuutta, nuorisotyöttömyyttä, työterveyttä ja 
-turvallisuutta sekä vähimmäispalkkaa; kehottaa käyttämään kokonaan kussakin 
otsakkeessa käytettävissä olevat liikkumavarat;

33. toteaa, että komission on ehdottomasti annettava parlamentille säännöllisesti 
ajantasaista tietoa pilottihankkeiden ja valmistelutoimien täytäntöönpanon eri vaiheista, 
myös tulosten asianmukaisesta arvioinnista ja lisäarvosta unionin kansalaisille; pitää 
tärkeänä, että komissio toimii avoimesti arvioidessaan pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia.
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