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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että vaikuttavat ja tarkasti harkitut työllisyyspolitiikan tehostustoimet, joissa 
otetaan huomioon väestörakenteesta ja automaatiokehityksestä johtuvat haasteet ja joihin 
liittyy oikein kohdennettuja investointistrategioita ja vastuullisia veropolitiikan toimia, 
ovat edelleen merkittäviä edellytyksiä kestävälle kasvulle, joka on avaintekijä 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa sekä ylöspäin tapahtuvan sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamisessa;

2. korostaa, että vuoden 2020 talousarviolla olisi edistettävä Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettuja sosiaali- ja työllisyysalan tavoitteita, jotka vaikuttavat olevan saavutettavissa 
työllisyysasteen osalta mutta jotka ovat edelleen kaukana tarkasteltaessa köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevan väestönosan pienentämistä koskevaa tavoitetta; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta uudistaa toimintapolitiikkoja kattavasti ja soveltaa 
kokonaisvaltaisia lähestymistapoja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi ja 
usein laiminlyödyn ikäihmisten työllistettävyyttä koskevan kysymyksen käsittelemiseksi;

3. tunnustaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR), nuorisotakuun, Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR), työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan 
unionin ohjelman (EaSI) sekä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston 
(FEAD) keskeisen merkityksen; korostaa tässä yhteydessä, että näillä aloilla toteutettujen 
toimintapolitiikkojen olisi aina johdettava strategisiin, selkeästi määritettyjä päämääriä ja 
tavoitteita sisältäviin toimenpiteisiin ja että tehokas ja vaikuttava varainkäyttö on yhtä 
tärkeää kuin talousarvion enimmäismäärät;

4. panee merkille nykyisen ESR:n, nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD-rahaston, EaSI-
ohjelman ja unionin terveysalan toimintaohjelman tulevan järkiperäistämisen ESR+-
rahastoksi vuodesta 2021 lähtien; kehottaa komissiota esittämään rahoitustiedot siten, että 
niitä voidaan verrata tuloksellisuustietoihin; pitää huolestuttavana neuvoston ehdottamaa 
EaSI-ohjelman Progress-lohkon määrärahojen huomattavaa vähentämistä (5 miljoonalla 
eurolla); korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien lainsäädännöllisten ja talousarviota 
koskevien uudelleenarviointien olisi perustuttava näyttöön, niiden vaikutusten 
ymmärtämiseen paremman sääntelyn agendan mukaisesti sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamiin asiaan liittyviin suosituksiin;

5. korostaa, että nykyiset budjettirajoitukset huomioon ottaen on ratkaisevan tärkeää 
hyödyntää vuoden 2020 yleinen talousarvio mahdollisimman tehokkaasti, mukaan 
luettuina tulevaisuuden osaamispolitiikat ja toimenpiteet, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa mukautumista väestörakenteen muutokseen 
erityisesti parantamalla mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja heikossa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista työmarkkinoille;

6. 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;
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7. suhtautuu myönteisesti työllisyys- ja sosiaalialan toimintapolitiikkojen kehitykseen 
kahdeksannella vaalikaudella mutta korostaa, että aloitteita on rahoitettava riittävästi ja 
oikea-aikaisesti, jotta niistä tulee toimintakykyisiä;

8. korostaa virastojen merkittävää panosta monenlaisten mitä moninaisempien työllisyys- ja 
sosiaalialan kysymysten käsittelyssä; korostaa, että niiden tehtävät ovat muuttumassa ja 
että niille on siksi annettava tarvittavat resurssit tehtäviensä täyttämiseksi; kehottaa siksi 
arvioimaan perusteellisesti virastolle annettuja uusia tehtäviä ja virastojen yleistä 
suoritustasoa, jotta varmistetaan ainoastaan asianmukaisten ja tarkoituksenmukaisten 
talousarviovarojen osoittaminen;

9. toteaa jälleen, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita välineitä, 
joilla voidaan käynnistää uusia toimintoja ja politiikkoja työllisyyden ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla, ja että niitä voitaisiin hyödyntää tietojen ja todisteiden keräämisessä 
unionin tulevien työllisyyspolitiikkojen parantamiseksi;

10. muistuttaa, että komission on ehdottomasti annettava parlamentille säännöllisesti 
ajantasaista tietoa pilottihankkeiden ja valmistelutoimien täytäntöönpanon eri vaiheista, 
myös tulosten asianmukaisesta arvioinnista ja lisäarvosta Euroopan kansalaisille.


