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EHDOTUKSET

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

1. pitää valitettavana parlamentin määrittelemää strategiaa, jonka mukaan 
lainsäädäntöehdotuksista neuvotellaan puuttumatta monivuotisen rahoituskehyksen 
lukuihin; katsoo, että parlamentin on syytä arvioida strategian tuloksia;

2. pitää valitettavana, että komission neuvottelujen pohjaksi ehdottamien vuoden 2011 
kiinteähintaisten lukujen vuoksi ei ollut mahdollista ottaa kokonaisuudessaan huomioon 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita etenkään työllisyyden ja sosiaalisen taantuman kannalta; 
tähdentää, että riittämättömät tiedot ja etenkin tilastotiedot haittaavat politiikkoja ja 
voimistavat mahdollisia kielteisiä vaikutelmia unionin talousarviosta;

3. pitää valitettavana, että lainsäädäntöehdotuksiin liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu ja 
tehty päätöksiä Eurooppa-neuvostossa sen sijaan, että niistä olisi neuvoteltu ja sovittu 
neuvoston asianmukaisessa kokoonpanossa ja asiasta vastaavassa valiokunnassa; korostaa, 
että neuvosto on sivuuttanut parlamentin roolin toisena lainsäätäjänä etenkin 
nuorisotyöllisyyttä koskevan aloitteen yhteydessä; muistuttaa Eurooppa-neuvostoa siitä, 
että perussopimuksen määräysten mukaan sillä ei ole lainsäädäntövaltaa; kehottaa siksi 
kumpaakin lainsäätäjää välttämään jatkossa lainsäädäntövallan siirtymistä Eurooppa-
neuvostolle;

4. toteaa, että Eurooppa-neuvoston päätelmiä on pidettävä neuvostolle annettuina 
neuvotteluohjeina; pitää erittäin valitettavana, että tämä ongelma ilmeni neuvotteluissa 
unionin monivuotisista ohjelmista ja erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja 
globalisaatiorahastosta (EGR); 

5. pitää valitettavana, että tapauksissa, joissa lainsäätäjät ovat sopineet ehdotettujen 
rahoitusohjelmien soveltamisalan laajentamisesta, määrärahoja ei ole voitu korottaa 
vastaavasti eikä vähennyksiä ole voitu välttää; pitää valitettavana erityisesti sitä, että 
ESR:n määrärahoja on jatkuvasti vähennetty rahaston perustamisesta lähtien, vaikka sen 
soveltamisalaa on ajan mittaan laajennettu; pahoittelee, että kautta 2014–2020 koskevissa 
neuvotteluissa ei onnistuttu säilyttämään ESR:n ehdotettua 25 prosentin osuutta 
koheesiopolitiikan määrärahoista; pitää myös valitettavana, että EGR:n vuotuista 
enimmäismäärää on vähennetty suhteettoman paljon verrattuna muihin rahoitusvälineisiin; 
pitää valitettavana, että kaikkien monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvien asioiden 
yhteydessä on vedottu parlamentin työjärjestyksen 20 artiklaan, koska näin on rajoitettu 
parlamentin jäsenten demokraattista oikeutta ilmaista mielipiteensä esimerkiksi ESR:n 
määrärahojen vähimmäisosuudesta;

6. korostaa, että Lissabonin sopimusuudistuksen yhtenä tavoitteena oli demokratisoida 
unionin rahoituskehyksen laatimisprosessia, ja pitää tässä yhteydessä valitettavana, että 
kauden 2014–2020 lainsäädäntöehdotuksia käsiteltäessä ei ole hyödynnetty 
asianmukaisesti mahdollisuutta toimia täysin perussopimuksen hengen mukaisesti;
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7. panee merkille monivuotisen rahoituskehyksen umpeutumisesta ja Euroopan parlamentin 
vaaleista johtuvan ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä huolimatta EGR:ää ja 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevat neuvottelut 
viivästyivät muista kuin sisältöön liittyvistä syistä, minkä vuoksi sopimukseen pääsemisen 
aikataulu oli liian tiukka; pitää valitettavana, että komissio antoi vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevan ehdotuksen selvästi myöhässä 
aikataulusta;

8. toteaa, että tieto neuvottelukantojen muutoksista ei aina kulkenut kokonaisuudessaan 
ajoissa parlamentin eri toimijoiden välillä, mikä vaikutti toisinaan parlamentin 
lähestymistavan johdonmukaisuuteen;

9. toteaa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta saatujen kokemusten 
perusteella, että on vaikea neuvotella erikseen horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille eri politiikanaloilla, mikä on johtanut tulosten 
erilaisuuteen, estänyt yhdenmukaisen lähestymistavan ja heikentänyt entisestään 
parlamentin neuvotteluasemaa; katsoo, että järjestelmällisemmällä lähestymistavalla 
saataisiin parempia tuloksia;

10. korostaa ongelmia, jotka johtuvat siitä, että lainsäädäntöehdotuksia, etenkin ESR:ään 
liittyviä lainsäädäntöehdotuksia, koskevat neuvottelut ovat riippuvaisia monivuotisesta 
rahoituskehyksestä kokonaisuudessaan käytävien neuvottelujen etenemisestä;

11. on pahoillaan siitä, että neuvosto päätti perussopimuksen määräyksistä huolimatta 
neuvotella lainsäädäntöehdotuksista pelkkien osittaisten yleisnäkemysten tai 
yleisnäkemysten perusteella ilman parlamentin esittämiin tarkistuksiin perustuvaa 
valtuutusta, mikä johti neuvottelujen viivästymiseen ja keskeyttämiseen etenkin ESR:n, 
EGR:n sekä vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston yhteydessä;

12. pitää valitettavana, että parlamentti päätti olla hyödyntämättä täysipainoisesti tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen suomia mahdollisuuksia, kun neuvoston kanssa neuvoteltiin 
oikeusperustasta; katsoo tässä yhteydessä, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
tapauksiin, joissa lainsäädäntöehdotuksen on todettu kuuluvan useamman kuin yhden 
valiokunnan toimivallan piiriin; on sitä mieltä, että näissä erityistapauksissa valtuudet 
neuvotella neuvoston kanssa olisi saatava täysistunnossa, jotta voidaan varmistaa laaja 
kannatus, vahvistaa parlamentin neuvotteluasemaa ja taata avoimuus;

13. katsoo, että neuvoston kanssa hyväksytyt sopimukset olisi voitava hyväksyä kitkattomasti 
täysistunnossa, mikä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että hyväksyttyjä tekstejä ei olisi 
enää mahdollista muuttaa täysistunnossa; katsoo, että tällaista menettelyä voitaisiin 
soveltaa ainoastaan siinä tapauksessa, että hyväksytystä tekstistä vallitsee hyvin laaja 
poliittinen yhteisymmärrys; kehottaa siksi asiasta vastaavaa valiokuntaa selvittämään, 
voidaanko ensimmäisen ja toisen käsittelyn sopimuksiin soveltaa parlamentin 
työjärjestyksen 138 artiklaa;

14. muistuttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen vuosia 2014–2017 koskevien 
maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien alle jäävät liikkumavarat muodostavat 
rahoituskehyksen sitoumusten kokonaisliikkumavaran, jota koskevat laskelmat tekee 
komissio ja joka asetetaan saataville monivuotisen rahoituskehyksen vuosien 2016–2020 
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enimmäismäärät ylittävänä osuutena kasvua ja työllisyyttä koskevia poliittisia tavoitteita 
ja erityisesti nuorisotyöllisyyttä koskevaa aloitetta varten;

15. kehottaa seuraavaa komissiota ja parlamenttia tarkastelemaan huolellisesti, miten 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa on edistytty etenkin työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden suhteen, ja turvautumaan uudelleenarviointilausekkeeseen, jotta strategian 
edistämiseen voitaisiin saada lisävaroja, koska edelleen jatkuvan kriisin kielteiset 
vaikutukset ovat vaarantaneet koko strategian;

16. muistuttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen tuleva tarkistaminen ei saa johtaa 
koheesiopolitiikkaan jo kohdennettujen kansallisten määrärahojen eikä varsinkaan ESR:n 
määrärahojen vähentämiseen;

17. kehottaa seuraavaa komissiota reagoimaan nuorisotyöttömyyskysymykseen ehdottamalla 
nuorisotyöllisyyttä koskevan aloitteen määrärahoihin merkittävää lisäystä monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamisprosessissa;

18. muistuttaa seuraavaa komissiota ja parlamenttia siitä, että ESR:ää koskevassa asetuksessa 
säädetään monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisprosessin ohella, että 
”nuorisotyöllisyysaloitteen vuosia 2016–2020 koskevia varoja voidaan lisätä 
talousarviomenettelyn puitteissa asetuksen (EU) N:o 1311/2013 14 artiklan mukaisesti”;

19. on erittäin huolissaan siitä, että ”oikeudenmukaisten palautusten” logiikka on jo monen 
vuoden ajan haitannut kaikkia neuvoston kanssa käytäviä talousarvioneuvotteluja, ja 
korostaa tämän johtuvan pitkälti unionin nykyisestä rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin kansallisista maksuosuuksista eikä Rooman 
sopimuksessa edellytetyistä aidoista omista varoista;

20. toteaa, että Eurooppa-neuvosto sovelsi ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa 
päättäessään kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen suuruusluokasta, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-neuvoston tekemät unionin poliittiset sitoumukset ja 
sen haluttomuus rahoittaa niitä riittävästi ovat huolestuttavassa ristiriidassa keskenään; 
korostaa aliarvioineensa Eurooppa-neuvoston kyvyn arvioida Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon vaikutusta monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä koskevaan 
parlamentin toimivaltaan ja soveltaa edelleen kyseistä lähestymistapaa;

21. katsoo, että ennen kuin rahoituskehyksestä tehdään päätöksiä, olisi käytävä – ja 
sovellettava päätöksenteon perustana – aitoa poliittista vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, tehtävästä ja lisäarvosta sekä siitä, kuinka talousarvio sopii yhteen unionin 
omaksuman poliittisen strategian ja unionille asetettujen toimintatavoitteiden kanssa.
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