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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Suositukset

1. muistuttaa, että koheesiotoimien avulla on vähennettävä makroekonomista epätasapainoa 
unionissa ja edistettävä taloudellista ja sosiaalista lähentymistä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden ja erityisesti sen koulutusta, työllisyyttä ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti;

2. katsoo, että koheesiopolitiikan tulosten – etenkin sen sosiaalisten vaikutusten – ja kriisin 
vaikutusten vuoksi talousarviosuunnittelussa on huolehdittava riittävästä joustavuudesta 
mahdollistamalla suunnitelman muuttaminen, jotta unioni voisi noudattaa suhdanteita 
tasaavia toimintalinjoja;

3. korostaa, että uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen on osoitettava riittävästi varoja, 
jotta unioni voisi säilyttää uskottavuutensa kansalaistensa silmissä ja saavuttaa Eurooppa 
2020 -strategian kunnianhimoiset tavoitteet;

4. korostaa, että tämänhetkisessä taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisitilanteessa 
monivuotisen rahoituskehyksen on tuettava ja kannustettava taloudellisen toiminnan 
elpymistä edistäviä investointeja mutta ennen kaikkea sen on osoitettava lisäarvonsa 
jäsenvaltioita koettelevien rakenteellisten haasteiden, joita ovat erityisesti työttömyys ja 
köyhyys, torjunnassa;

5. edellyttää, että uusi kehys ja uudet rahoitusvälineet palauttavat kansalaisten luottamuksen 
Euroopan yhdentymishankkeeseen ja että SEUT-sopimuksen 9 artiklan "horisontaalinen 
sosiaalilauseke" otetaan osaksi kaikkea politiikkaa, jotta taataan korkea työllisyystaso ja 
riittävä sosiaalinen suojelu, torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja edistetään korkeatasoista 
koulutusta ja terveyden suojelua;

6. vaatii kohdentamaan vähintään 25 prosenttia koheesiopolitiikkaan osoitettavista 
määrärahoista Euroopan sosiaalirahastolle (ESR) työllistettävyyden edistämiseksi ja 
sosiaalisiin investointeihin kannustamiseksi;

7. ehdottaa, että sitoumukset, joita jäsenvaltiot eivät ole maksaneet vielä kahden vuoden 
jälkeen, jaetaan uudelleen muihin unionin ohjelmiin ja/tai toimiin;

8. korostaa, että on tärkeää parantaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten hallinnollisia valmiuksia, koska se parantaa rakennerahastojen hallinnointia 
ja näin ollen julkishallinnon viranomaisten hallintokapasiteettia; antaa tukensa komission 
tämänsuuntaisille ehdotuksille;

9. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen ja korostaa, että on tarpeen kohdentaa 
vähintään 20 prosenttia ESR:n määrärahoista sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
köyhyyden torjuntaan;
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10. on vakuuttunut siitä, että rakennerahastojen yhteydessä esitetyt makrotaloudellisiin 
ehtoihin liittyvät seuraamukset ovat ristiriidassa unionin yhteisvastuullisuuden 
perusperiaatteen kanssa; vaatii poistamaan makrotaloudelliset ehdot;

11. on vakuuttunut siitä, että sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevalla EU:n 
ohjelmalla voidaan merkittävästi tukea sosiaalipolitiikkojen kehittämistä ja koordinointia 
unionin tasolla ja helpottaa näin mikroluottojen saantia ja edistää työntekijöiden 
liikkuvuutta rajojen yli; vaatii ohjelman rahoitukseen 5 prosentin korotusta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionin varten 
8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman mukaisesti ottaen huomioon työpaikkojen 
luomiseen ja työttömyyden ja köyhyyden torjuntaan liittyvät haasteet;

12. vaatii ottamaan monivuotisessa rahoitussuunnitelmassa huomioon nuorten vakavan 
työmarkkinatilanteen; ehdottaa näin ollen, että sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan EU:n ohjelmaan sisällytetään nuorisoaloite ja siihen varataan oma, 
150 miljoonan euron määräraha;

13. muistuttaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tärkeästä tehtävästä globalisaation, 
teollisuuden rakennemuutosten ja odottamattoman kriisin kielteisten vaikutusten torjujana; 
toteaa, että rahasto tuo lisäarvoa, koska se on kriisinhallintaväline, jolla autetaan 
työttömiksi jääneitä palaamaan työmarkkinoille; kehottaa painokkaasti jatkamaan 
Euroopan globalisaatiorahastoa ja hyödyntämään sitä vuoden 2014 jälkeen välineenä, jota 
kaikki työntekijäryhmät voivat käyttää tasavertaisesti hyväkseen; korostaa, että
jäsenvaltioita on kannustettava käyttämään rahastoa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja rakenneuudistuksen hallitsemiseksi ja edistämään sen 
avulla muun muassa uusien, kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edellyttämää uutta 
ammattitaitoa; korostaa myös, että avustusten maksamisessa tarvitaan yksinkertaistettua ja 
nopeutettua menettelyä;

14. korostaa, että Euroopan köyhien tilannetta pitäisi parantaa kaikkein vähävaraisimmille 
tarkoitetulla ohjelmalla, jossa painotetaan ruokaköyhyyttä; muistuttaa, että komissio on 
sitoutunut esittämään ajoissa asiaa koskevan säädösehdotuksen, jolla varmistetaan, että 
tällaisen ohjelman tukea jatketaan vuoden 2014 jälkeen ja että se saa uuden 
oikeusperustan ja itsenäisen rahoituksen (joka ei sisälly sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan ESR:ssa varattuun 20 prosentin osuuteen), ja jossa 
painopisteeksi otetaan kaikkein vähävaraisimpia auttavien järjestöjen tukeminen ja 
ruokaköyhyyden rakenteellisen ongelman ratkaiseminen;

15. tähdentää kumppanuussopimusten merkitystä ja sitä, että Euroopan parlamentin jäsenten 
on oltava edustettuina seurantakomiteoissa ja todella osallistuttava niiden työhön 
tarkkailijoina;

16. muistuttaa, että työmarkkinaosapuolet on otettava tiiviisti mukaan rahoitettujen ohjelmien 
toteuttamiseen, jotta koheesiopolitiikan määrärahat voitaisiin käyttää optimaalisesti;

17. muistuttaa, että poliittisten päätösten on perustuttava objektiivisiin, yksityiskohtaisiin ja 
luotettaviin tietoihin ja analyyseihin; korostaa, että unionin erillisvirastoille on varattava 
riittävä rahoitus, jotta ne voisivat hoitaa tehtävänsä ja täyttää niiden toimielinten 
vaatimukset, joiden alaisuudessa ne toimivat.
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Muutokset

Muutos 1

Ehdotus luonnokseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi 
toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta
13 kohta

Komission teksti Muutos

13. Euroopan globalisaatiorahastosta on 
tarkoitus tarjota lisätukea työntekijöille, 
jotka kärsivät maailmankaupassa 
tapahtuneiden suurten rakennemuutosten 
seurauksista, jotta kyseisiä työntekijöitä 
voitaisiin auttaa pääsemään takaisin 
työmarkkinoille, ja globalisaation 
vaikutuksista kärsiville viljelijöille.

13. Euroopan globalisaatiorahastosta on 
tarkoitus tarjota lisätukea työntekijöille, 
jotka kärsivät maailmankaupassa
globalisaation vuoksi tapahtuneiden 
suurten rakennemuutosten seurauksista tai 
teollisuuden rakennemuutosten tai 
odottamattoman kriisin aiheuttamien 
vakavien häiriöiden seurauksista, jotta 
kyseisiä työntekijöitä voitaisiin auttaa 
pääsemään takaisin työmarkkinoille.

Muutos 2

Ehdotus luonnokseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi 
toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta
13 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Muutos

Rahaston varojen vuotuinen 
enimmäismäärä on 429 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hintoina)

Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 
500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina), ja se on käytettävissä vuoteen 
n+1 saakka varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
varauksena.

Muutos 3

Ehdotus luonnokseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi 
toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta
13 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Muutos

Samaan aikaan kun komissio esittää 
rahaston varojen käyttöönottoa koskevan 
päätösehdotuksensa, se esittää 
budjettivallan käyttäjille ehdotuksen 
määrärahojen siirtämisestä kyseeseen 
tuleviin budjettikohtiin. Jos 
yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan 
kolmikantamenettely.

Samaan aikaan kun komissio esittää 
rahaston varojen käyttöönottoa koskevan 
päätösehdotuksensa, se esittää 
budjettivallan käyttäjille ehdotuksen 
määrärahojen siirtämisestä kyseeseen 
tuleviin budjettikohtiin, kun taas 
Euroopan sosiaalirahaston varoja ei 
yleensä siirretä. Jos yhteisymmärrystä ei 
saavuteta, aloitetaan kolmikantamenettely.
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