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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että kasvu on avain työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja toteaa, että 

rakennerahastojen varoja on suunnattava tehokkaammin kasvun edistämiseen; 

2. panee merkille komission ehdottaman kokonaislisäyksen otsakkeen 1 (Älykäs ja 

osallistava kasvu) määrärahoihin edellisvuoteen verrattuna (+2,5 prosenttia 

maksusitoumusmäärärahoina ja +18,3 prosenttia maksumäärärahoina); panee merkille 

myös suhteellisesti suuremmat lisäykset otsakkeessa 1 b (Taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio) (+2,4 prosenttia maksusitoumusmäärärahoina ja +25,7 prosenttia 

maksumäärärahoina); 

3. korostaa, että vuoden 2018 talousarvion on oltava keskeisessä asemassa, kun pyritään 

lisäämään unionin panosta kasvuun ja työpaikkojen luomiseen; 

4. muistuttaa, että nuorisotyöttömyys on edelleen erittäin korkea unionissa ja että 

työttömien nuorten, erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten, 

tilanne on erityisen huolestuttava; korostaa, että jotta ongelma saataisiin korjattua, on 

erittäin tärkeää varmistaa, että nuorisotakuujärjestelmiä rahoitetaan asianmukaisesti ja 

oikea-aikaisesti nuorisotyöllisyysaloitteesta ja Euroopan sosiaalirahastosta; 

5. palauttaa mieliin, että on tärkeää varmistaa nuorisotyöllisyysaloitteelle vähintään 

700 miljoonan euron rahoitus vuosiksi 2018–2020, kuten monivuotisen 

rahoituskehyksen välitarkistuksessa sovittiin, ja että rahoitus on jaettava vuosiksi 2018, 

2019 ja 2020 kolmeen yhtä suureen 233,33 miljoonan euron erään vuoden 2018 

talousarvioesityksen mukaisesti; kehottaa myös osoittamaan riittävät maksumäärärahat, 

jotta varmistettaisiin nuorisotyöllisyysaloitteen asianmukainen täytäntöönpano; 

6. korostaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien sellaisten 

ohjelmien riittävän rahoituksen ja hyvän talousarviohallinnon merkitystä, joilla pyritään 

puuttumaan työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen ja joita ovat 

esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloite, Euroopan globalisaatiorahasto, työllisyyttä ja 

sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI-ohjelman) eri lohkot 

ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD); on tyytyväinen 

ehdotettuihin lisäyksiin EGR:n määrärahoissa (+2 prosenttia 

maksusitoumusmäärärahoina) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 

rahaston määrärahoissa (+1,9 prosenttia maksusitoumusmäärärahoina); 

7. pitää myönteisenä komission Euroopan solidaarisuusjoukoille ehdottamaa 

72,8 miljoonan euron rahoitusta, josta 2,5 miljoonaa euroa saadaan vuonna 2018 EaSI-

ohjelman Progress-lohkosta (määrärahat on tarkoitus ottaa varaukseen, kunnes 

lainsäätäjä on hyväksynyt perussäädöksen). 


