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Lissabonin sopimuksessa tunnustettiin monivuotisen rahoituskehyksen merkitys Euroopan 
unionin talousarvion perustana ja otettiin viimein monivuotisen rahoituskehyksen 
soveltaminen ja toimielintenvälistä yhteistyötä ja budjettikuria koskevat säännökset osaksi 
Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Rahoituskehysasetusta koskeva ehdotus on oikeuskehys, jossa vahvistetaan maksusitoumus-
ja maksumäärärahojen enimmäismäärät menoluokittain ajanjaksolle 2014–2020, ja se sisältää 
säännöksiä vuotuisen talousarviomenettelyn helpottamiseksi. Rahoituskehysasetusta 
koskevalla ehdotuksella ja siihen liittyvällä luonnoksella toimielinten sopimukseksi saatetaan 
osaksi lainsäädäntöä 29. kesäkuuta 2011 annettu komission tiedonanto "Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio", jossa esitetään EU:n uuden talousarvion keskeinen sisältö ja 
painopistealat. 

Rahoituskehysasetusta koskevan ehdotuksen liitteessä esitetään sitoumukset, jotka eivät saa 
ylittää 1, 05 prosenttia EU:n bruttokansantulosta. Maksut eivät saa ylittää yhtä prosenttia 
EU:n bruttokansantulosta. Käytännössä enimmäismäärät on jäädytetty vuoden 2013 tasolle 
(vuoden 2011 hinnoissa). Tietty joustavuus varmistetaan kuitenkin Euroopan 
globalisaatiorahaston kaltaisten joustovälineiden avulla, jotka voidaan ottaa tarvittaessa 
käyttöön ja ylittää rahoituskehyksen enimmäismäärät. Myös Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin mukaisesti myönnettyjen lainojen takauksien kattaminen 
EU:n talousarviosta voi ylittää rahoituskehyksen enimmäismäärät. Lisäksi 
rahoituskehysasetusta koskevassa ehdotuksessa säädetään rahoituskehyksen mukautuksista, 
koheesiopolitiikan määrärahojen mukauttamisesta, julkisen talouden liialliseen alijäämään ja 
täytäntöönpanoon liittyvistä mukautuksista sekä perussopimuksen tarkistamiseen perustuvasta 
mukauttamisesta. 

Menettelyihin liittyvät näkökohdat

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan mukaan monivuotinen 
rahoituskehys vahvistetaan neuvoston asetuksella erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tämä menettely merkitsee sitä, että neuvosto toimii yksimielisesti saatuaan Euroopan 
parlamentin hyväksynnän, joka on annettava ehdottomalla enemmistöllä.

Hyväksyntämenettelyssä, josta määrätään 81 artiklassa, parlamentti tekee päätöksen asiasta 
vastaavan valiokunnan, tässä tapauksessa budjettivaliokunnan, suosituksen pohjalta, jossa 
ehdotetaan joko säädöksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Päätös tehdään yhdessä 
äänestyksessä, eikä tarkistuksia voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnan päätös esitetään 
täysistunnolle suosituksena, joka muodostuu säädöksen hylkäämistä tai hyväksymistä 
koskevasta lainsäädäntöpäätöslauselmasta.

Euroopan parlamentin puolesta neuvotteluihin osallistuu Euroopan parlamentin 
neuvotteluryhmä, joka toimii yhteysryhmän valtuuttamana1.

                                               
1 Yhteysryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan parlamentin puhemies, ja siihen kuuluvat puhemiehistö ja 
budjettivaliokunnan koordinaattorit. Neuvotteluryhmään kuuluvat monivuotisen rahoituskehyksen ja 
toimielinten välisen sopimuksen esittelijät Alain Lamassoure, Reimer Böge ja Ivailo Kalfin sekä omia varoja 
koskevan lainsäädäntöpaketin esittelijät Jean-Luc Dehaene ja Anne E. Jensen.
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Euroopan parlamentin nykyiset neuvotteluvaltuudet perustuvat 8. kesäkuuta 2011 annettuun 
päätöslauselmaan "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten1". Budjettivaliokunta voi 
kuitenkin suunnitella väliaikaisen mietinnön antamista (työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohta), 
jossa päivitetään suosituksia neuvoston kanssa meneillään olevien neuvottelujen valossa. 
Tällä hetkellä ei ole selvää, aikooko budjettivaliokunta tehdä päätöksen väliaikaisen 
mietinnön laatimisesta.

Neuvostossa monivuotista rahoituskehystä tarkastellaan yleisten asioiden neuvostossa. 
Puheenjohtajavaltio Tanska on suunnitellut useita teknisiä ja poliittisia kokouksia, joissa on 
tarkoitus saada aikaan neuvottelupaketti hyväksytyistä periaatteista (ilman lukuja) 
toimitettavaksi Eurooppa-neuvostolle heinäkuussa 2012. 

Erityisvaliokuntien panos

Erityisvaliokunnat vastaavat erityisrahoitusvälineitä koskevien mietintöjen laatimisesta ja 
alakohtaisten päätavoitteiden määrittämisestä omalla politiikanalallaan. Valiokuntia 
kannustetaan äänestämään mietintöluonnoksista hyvissä ajoin (mieluiten ennen kesää). 
Mietintöjen hyväksymistä täysistunnossa lykätään kuitenkin siihen saakka, kunnes koko 
paketista on neuvoteltu ja se on hyväksytty. Lisäksi yleisesti suositellaan, että 
erityisvaliokunnat eivät vielä neuvottele neuvoston kanssa rahoituspuitteista, vaan ne 
hyväksytään sitten, kun sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä on päästy. 

Esittelijä katsoo kuitenkin, että sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan ohjelman 
osalta, jolle komissio on esittänyt erityisrahoituskehystä, EMPL-valiokunnan olisi harkittava 
kannanottoa lukuihin, jotta välineen rahoitus sekä ulottuvuus ja tavoitteet olisivat 
johdonmukaisia. Kanta on luonnollisesti vain suuntaa-antava, ja lopulliseen sopimukseen 
rahoituskehyksestä neuvoston kanssa voidaan päästä vasta kun monivuotinen rahoituskehys 
on vahvistettu.

Koordinoinnista neuvotteluryhmän ja erityisvaliokuntien välillä huolehditaan säännöllisissä 
tapaamisissa vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen esittelijöiden kanssa. 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa eri aloitteiden ja monivuotista rahoituskehystä 
koskevan yhteisen lähestymistavan välisestä koordinoinnista huolehditaan monivuotista 
rahoituskehystä ja rakennerahastoja käsittelevässä erityistyöryhmässä, jonka koordinaattorit 
perustivat helmikuussa 2012.

                                               
1 P7_TA(2011)0266), joka perustuu kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 
jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan mietintöön. Valiokunta perustettiin muun muassa määrittämään 
parlamentin poliittiset painopistealat vuoden 2013 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä varten niin 
lainsäädännön kuin talousarvionkin kannalta.
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Tarkasteltavana olevat määrät:

Komissio ehdottaa seuraavien määrien osoittamista työllisyys- ja sosiaaliasioihin 
otsakkeesta "Älykäs ja osallistava kasvu" ajanjaksolla 2014–2020: 

EU:n talousarviossa:

84 miljardia euroa Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten

958,19 miljoonaa euroa sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevalle EU:n ohjelmalle

EU:n talousarvion ulkopuolelta (käyttämättä jääneistä budjettikohdista):

kolme miljardia Euroopan globalisaatiorahastolle (enintään 2,7 miljardia maanviljelijöiden 
tukemiseen) 

Muut EMPL-valiokuntaa kiinnostavat ohjelmat EU:n talousarviossa:

1 7299 miljoonaa euroa "Yhteinen Erasmus -ohjelmalle" (määrästä vähintään 17 prosenttia 
osoitettava ammatilliseen koulutukseen ja aikuisoppimiseen)

439 miljoonaa perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmalle

EU-virastot:

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Euroopan koulutussäätiö

Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan mietinnössä esitetyt suositukset – nykyiset 
neuvotteluvaltuudet

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten1" mukaan Eurooppa 2020 -strategia olisi asetettava seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen pääasialliseksi poliittiseksi viitekehykseksi. Tämän vuoksi 
rakenteen olisi ilmennettävä Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia eli älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä. Suositus oli, että ryhmitellään 
yhteen yhteiseen Eurooppa 2020 -otsakkeeseen kaikki sisäpoliittiset toimintalinjat. Komissio 
ei sisällyttänyt tätä monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen.
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Päätöslauselmassa korostettiin, että EU:n talousarviossa voitaisiin osoittaa sen lisäarvo 
useimpien jäsenvaltioiden kohtaamien rakenteellisten haasteiden torjumisessa. Näitä ovat 
alhainen tuottavuus, julkisen velan suuri määrä, rakennetyöttömyys, työvoiman alhainen 
liikkuvuus, vanhentuneet osaamiskäsitykset ja hyvinvointijärjestelmiin kohdistuvat 
lisääntyneet paineet. Työttömyyden torjumiseksi EU:n talousarviossa olisi keskityttävä 
tukemaan hyvin toimivia työmarkkinoita ja sosiaalisia oloja, joiden avulla parannetaan 
työllisyystilannetta, edistetään ihmisarvoista työtä, taataan työntekijöiden oikeudet kaikkialla 
Euroopassa sekä toteutetaan kohdennettuja toimia köyhyyden vähentämiseksi.

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

Päätöslauselmassa tunnustettiin koheesiopolitiikan, joka kattaa myös Euroopan 
sosiaalirahaston, merkittävä asema Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
sen monialaisen luonteen vuoksi. Tämän osalta merkittäviä osatekijöitä ovat: yhdennetty 
poliittinen lähestymistapa, yhteensovittamisen parantaminen tarpeettomien 
päällekkäisyyksien välttämiseksi, suurempien synergiaetujen luominen eri rahastojen välillä, 
EU:n määrärahojen ja kansallisten varojen keskittäminen muutamiin painopistealoihin ja 
hankkeisiin, jotka ovat todella Euroopan edun mukaisia. Sellaisen yhteisen strategisen 
kehyksen luominen, jossa määritetään yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat kaikkia 
näitä rahastoja varten, on tärkeä askel tähän suuntaan.

Euroopan sosiaalirahaston on säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena osana kaikissa 
ohjelmasuunnittelun, täytäntöönpanon ja hallinnoinnin vaiheissa. Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) tärkeän merkityksen vuoksi Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja työllisyyttä 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ESR:a olisi pidettävä poliittisena painopisteenä ja sille 
olisi myönnettävä varoja sen mukaisesti. Päätöslauselmassa kannatettiin ESR:n 
strategisempaa käyttöä tasa-arvon, työmarkkinoille pääsyn ja työelämään uudelleen 
integroitumisen edistämiseen sekä työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
sekä kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan. Siinä pidettiin myös erittäin tärkeänä välttää 
päällekkäisyyttä Euroopan globalisaatiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston välillä ja 
parantaa niiden keskinäistä koordinointia.

Euroopan parlamentti varoitti soveltamasta vakaus- ja kasvusopimukseen liittyviä 
makroekonomisia ehtoja koskevia sanktioita koheesiorahastoihin, koska siten toimittaisiin 
täysin niiden tavoitteiden vastaisesti, joihin koheesiopolitiikan yhteydessä olisi pyrittävä, 
etenkin vastoin alueellisen eriarvoisuuden vähentämisen tavoitetta. 

Ammattiosaaminen ja työllistettävyys

Euroopan parlamentti myönsi, että kriisi saattaa pahentua ja pidentyä, mikäli koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen ei panosteta asianmukaisesti lyhyellä aikavälillä. Kansalaisilla ei olisi 
uudessa osaamistaloudessa tarjolla olevissa työpaikoissa vaadittavia taitoja. Tämän vuoksi 
EU:n on kiireesti tuettava julkisia investointeja näihin aloihin ja vahvistettava koulutuksen, 
tutkimuksen ja kehityksen sekä työllisyyden välistä yhteyttä. Opetuksen, nuorten 
liikkuvuuteen tarkoitettujen ohjelmien, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvien 
ohjelmien sekä työmarkkinoille sopeutumiseen tähtäävien toimenpiteiden asianmukainen 
rahoitus on taattava EU:n menoista.
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Nuorisopolitiikka

Päätöslauselmassa omistettiin otsikko nuorille, sillä tämä ryhmä olisi otettava tärkeäksi 
painopistealaksi EU:ssa ja nuorisoulottuvuudella olisi oltava näkyvä ja aiempaa vankempi 
asema EU:n politiikoissa ja ohjelmissa. Nuoret liikkeellä -lippulaiva-aloitetta olisi tuettava 
asianmukaisesti uudessa rahoituskehyksessä, sillä se on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
kulmakivistä, ja nuoriso-ohjelmat, kuten elinikäisen oppimisen ohjelma ja 
nuorisotoimintaohjelma, olisi pidettävä erillisinä ohjelmina seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuoliset välineet

Päätöslauselmassa katsottiin, että on olennaisen tärkeää säilyttää erityisvälineet, myös 
Euroopan globalisaatiorahasto, joka on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Euroopan 
globalisaatiorahasto on onnistunut osoittamaan EU:n yhteisvastuuta ja tarjoamaan EU:n tukea 
globalisaation ja maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin haittavaikutusten vuoksi 
irtisanotuille työntekijöille. Päätöslauselmassa korostettiin kuitenkin, että 
globalisaatiorahaston tuen täytäntöönpanomenettelyjä on yksinkertaistettava ja lyhennettävä 
tulevaisuudessa.

Enimmäismäärät

Euroopan parlamentti oli tiukasti sitä mieltä, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
jäädyttäminen vuoden 2013 tasolle ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto ja ehdotti 
määrärahojen tason korottamista viidellä prosentilla. 

Tässä yhteydessä on tärkeää mainita EU:n talousarvion tulopuoli. Parlamentti kehotti 
komissiota ehdottamaan EU:n varojen perusteellista uudistusta, jotta nykyiset kansalliset 
rahoitusosuudet, joissa jäsenvaltioiden väliset nettosaldot painottuvat suhteettomasti, 
korvataan aidosti eurooppalaisilla varoilla, koska nykytilanne on ristiriidassa EU:n 
yhteisvastuun periaatteen kanssa, horjuttaa yhteisön yhteistä etua ja sivuuttaa pitkälti EU:n 
tuoman lisäarvon. Lisäksi parlamentti oli vakuuttunut siitä, että yhden vuoden talousarvion 
käyttämättömät liikkumavarat tai puretut ja käyttämättömät maksusitoumukset pitäisi siirtää 
seuraavalle vuodelle, jolloin niiden pitäisi muodostaa monivuotisen rahoituskehyksen yleinen 
liikkumavara, eikä palauttaa jäsenvaltioille, kuten nyt tehdään.

Komission ehdottamat rahoitusvälineet

Esittelijä katsoo, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen talousarvion olisi oltava 
investointitalousarvio, jolla vauhditetaan kasvua ja lisätään työllisyyttä samalla kun turvataan 
kansallisten talousarvioiden säästötoimet ja luodaan säästöjä. Talousarvion olisi edistettävä 
talouksiemme nykyaikaistamista sekä investointeja inhimilliseen pääomaan ja sillä olisi 
autettava näin valmistamaan uusia sukupolvia uusiin työpaikkoihin sosiaalisten ja 
taloudellisten puutteiden ehkäisemiseksi. Uudella monivuotisella rahoituskehyksellä olisi 
voitava palauttaa Euroopan kansalaisten luottamus EU:ta kohtaan ja annettava EU:lle 
mahdollisuus helpottaa Lissabonin sopimuksella määrättyjen uusien velvoitteiden 
noudattamista.  
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Euroopan parlamentin päätöslauselman perusteella on tarkasteltava EMPL-valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvien uusien rahoitusvälineiden tärkeimpiä osatekijöitä. Vaikka EMPL-
valiokunta voi vapaasti määrittää painopistealansa ja esittää kantansa ehdotusten 
yksityiskohdista lainsäädäntömietinnöissä, esittelijä katsoo tärkeäksi palauttaa mieliin 
ehdotusten tärkeimmät tekijät ja luetella seikat, jotka voivat olla ratkaisevia monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa yleisissä neuvotteluissa.

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahastoa koskevan ehdotuksen osalta on painotettava seuraavia tekijöitä:

 neljä temaattista tavoitetta:  
edistetään työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, 
investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen, 
edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä sekä
parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja tehostetaan julkishallintoa.

Jokaisen temaattisen tavoitteen osalta Euroopan sosiaalirahastosta voidaan tukea useita 
sijoituksia koskevia painopistealoja.

 Vähintään 20 prosenttia ESR:n määrärahoista kohdennetaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan.

 Kohdennettuihin toimintalinjoihin on myönnettävä suurempi yhteisrahoitusosuus sekä 
erityiset suunnittelu- ja seurantajärjestelyt sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen 
yhteistyön vahvistamiseksi

 Rahoituksen priorisoinnin vahvistaminen: kehittyneemmillä alueilla on keskitettävä 
80 prosenttia määrärahoista enintään neljään investointiprioriteettiin, mutta osuus on 
pienempi, 70 prosenttia ja 60 prosenttia siirtymäalueilla ja vähemmän kehittyneillä 
alueilla. 

Mitä tulee ESR:n toimintaa koskevan asetuksen yleisten säännösten vaikutukseen, on 
korostettava seuraavia seikkoja:

 ESR toimii kolmella uudella alueluokalla:

 vähemmän kehittyneet alueet, joiden BKT on alle 75 prosenttia unionin 
keskitasosta, ovat edelleen politiikan ensisijainen painopiste

 siirtymäalueet, joiden BKT on 75–90 prosenttia EU 27:n keskitasosta 
 kehittyneemmät alueet, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia 

keskiarvosta.

 Komissio ehdottaa ESR:n vähimmäisosuuksia rakennerahastojen kokonaismäärästä 
kolmelle alueluokalle, toisin sanoen 25 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille, 
40 prosenttia siirtymäalueille ja 52 prosenttia kehittyneemmille alueille – jolloin ESR:n 
vähimmäisosuus on 84 miljardia euroa (25 prosenttia koheesiopolitiikan 
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kokonaismäärärahoista). Tähän olisi kuitenkin sisällyttävä myös vähäosaisimmille 
tarkoitettua elintarviketukea koskevan komission tulevan ehdotuksen määrärahat (2,5 
miljardia euroa).

 Viiden prosentin varaus otetaan sivuun täydentämään parhaiten toteutettuja ohjelmia ja 
painopistealoja ohjelmakauden viimeisenä vuonna;

 makrotaloudelliset ehdot – komissio ehdottaa, että valtion kohdatessa 
koheesioinvestointien vaikuttavuuden vaarantavia taloudellisia vaikeuksia komissio voi 
pyytää jäsenvaltiota tarkistamaan strategiaansa ja ohjelmiaan. 

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva EU:n ohjelma

Yksinkertaistamisen vuoksi komissio ehdotti kolmen nykyisen välineen yhdistämistä: 
Progress-ohjelma, EURES (Euroopan työnvälityspalvelu) ja Euroopan Progress-
mikrorahoitusjärjestely yhdistetään yhdeksi uudeksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaksi EU:n ohjelmaksi, jonka kokonaismäärärahat ovat 958,19 miljoonaa euroa ja jota 
komissio hallinnoi. Se muodostaa yhdessä ESR:n ja EGR:n kanssa työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan EU:n aloitteen kolmannen pilarin kaudelle 2014–2020. 

Uudesta ohjelmasta tuetaan politiikan yhteensovittamista, parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
innovatiivisten toimintatapojen testaamista tavoitteena saattaa ajan tasalle kaikkein 
menestyksekkäimmät toimenpiteet ESR:n tuella. Ohjelma muodostuu seuraavista toisiaan 
täydentävistä lohkoista:

 Progress-lohkosta tuetaan unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia analyysin, 
vastavuoroisen oppimisen ja avustusten avulla (60 prosenttia kokonaismäärärahoista, 
niistä vähintään 17 prosenttia osoitetaan sosiaalialan kokeilujen edistämiseen).

 EURES-lohkosta tuetaan Eures-verkoston toteuttamia toimia (15 prosenttia 
kokonaismäärärahoista).

 Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -lohkosta helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia 
(20 prosenttia kokonaismäärärahoista).

Euroopan globalisaatiorahasto

Komissio teki strategisen päätöksen säilyttää EGR edelleen EU:n talousarvion ulkopuolella 
vuosina 2014–2020. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan globalisaatiorahastolle osoitetaan 
varoja käyttämättä jääneistä budjettikohdista budjettivallan käyttäjän tapauskohtaisesta 
päätöksestä.

Toimielinten välisessä sopimusluonnoksessa myönnetty rahoitus on hieman pienempää –
kolme miljardia euroa (429 miljoonaa euroa sisällytetty vuosittain kohtaan 40 02 43) 
verrattuna 3,5 miljardiin euroon (500 miljoonaa vuodessa) ajanjaksolla 2007–2013. 
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Ehdotuksessa Euroopan globalisaatiorahaston hallinnoinnista annettavaksi asetukseksi 
ajanjaksolle 2014–2020 noudatetaan nykyisen asetuksen logiikkaa, jossa tarjotaan joustava 
työllisyyspoliittinen väline, joka kykenee reagoimaan globalisaation ja odottamattoman kriisin 
kielteisten vaikutusten aiheuttamiin laaja-alaisiin lomautuksiin työmarkkinoilla. Euroopan 
globalisaatiorahaston tavoitteena on tukea jäsenvaltioita räätälöityjen ratkaisujen (aktiivisten 
työmarkkinatoimien) tarjoamisessa joukkoirtisanomisten yhteydessä.

Komission esittämä suurin muutos koskee rahaston soveltamisalan laajentamista kattamaan 
myös maatalousala, jota Euroopan globalisaatiorahastosta tuettaisiin, jos alan 
kauppasopimuksella olisi kielteisiä vaikutuksia. Komission mukaan maatalousala voisi 
käyttää jopa 2,7 miljardia saatavilla olevasta rahoituksesta.

Parlamentissa käytävistä EGR:n soveltamista maanviljelijöihin koskevista neuvotteluista 
riippuen Euroopan globalisaatiorahastosta ja myönnetyn rahoituksen jakautumisesta voi tulla 
seikka, jota on tarkasteltava yleisissä neuvotteluissa.

Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi esittelijä haluaa muistuttaa nykyisestä poliittisesta 
kontekstista neuvostossa, joka kieltäytyi hyväksymästä Euroopan globalisaatiorahaston 
kriisiin liittyvän poikkeuksen soveltamisalan laajentamista. Euroopan globalisaatiorahaston 
olemassaoloa tulevaisuudessa ei voida ennakoida, koska ryhmä jäsenvaltioita kyseenalaistaa 
sen olemassaolon ehdot ja tarpeellisuuden. 

Kaikkein vähävaraisimpien elintarvikeapu

Esittelijä haluaa muistuttaa, että YMP:sta rahoitettu EU:n kaikkein vähävaraisimpien 
elintarvikeapua koskeva nykyinen järjestelmä päättyy vuonna 2013 unionin tuomioistuimen 
tekemän päätöksen johdosta. Tällaisen järjestelmän esitettiin olevan mahdollista sisältyä 
Euroopan sosiaalirahastoon. Komissio ei kuitenkaan ole vielä esittänyt ehdotusta, jolla 
varmistettaisiin ohjelman jatkuminen vuoden 2013 jälkeen. 


