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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 mukaisesti; 

2) katsoo, että koheesiopolitiikan tulosten – etenkin sen sosiaalisten vaikutusten – ja kriisin 
vaikutusten vuoksi seuraavassa talousarviosuunnitelmassa on huolehdittava riittävästä 
joustavuudesta (esimerkiksi mahdollistamalla uudelleensuunnittelu), jotta unioni voisi
noudattaa suhdanteita tasaavia toimintalinjoja;

3) vaatii osoittamaan uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen riittävästi varoja, jotta unioni 
voisi saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoiset tavoitteet, joista kaksi viidestä 
edellyttää suurempaa panosta "inhimilliseen pääomaan";

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

5) edellyttää, että uusi kehys ja uudet rahoitusvälineet palauttavat kansalaisten luottamuksen 
unioniin ja että niissä otetaan huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklan "horisontaalinen 
sosiaalilauseke", jotta varmistetaan korkea työllisyystaso ja asianmukainen sosiaalinen 
suojelu, torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja parannetaan koulutustasoa ja terveyden 
suojelua;

6) vaatii kohdentamaan vähintään 25 prosenttia rakennerahastoille osoitettavista 
määrärahoista Euroopan sosiaalirahastolle (ESR) sosiaalisten investointien lisäämiseksi;

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

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

9) panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen 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 sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan EU:n ohjelman 
tärkeydestä, kun on kyse sosiaalipolitiikkojen kehittämisen ja koordinoinnin tukemisesta 
unionin tasolla, jotta helpotettaisiin mikroluottojen saantia ja edistettäisiin 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 Nuorison mahdollisuudet -aloite ja siihen 
varataan oma, 150 miljoonan euron määräraha;

13) muistuttaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tärkeästä tehtävästä globalisaation ja 
teollisuuden rakenneuudistusten kielteisten vaikutusten torjujana; kehottaa painokkaasti 
jatkamaan Euroopan globalisaatiorahastoa ja hyödyntämään sitä vuoden 2014 jälkeen 
joustovälineenä, jota kaikki globalisaatioon tai odottamattomiin kriiseihin liittyvien 
rakenteellisten muutosten seurauksista kärsivät työntekijäryhmät voivat käyttää 
tasavertaisesti hyväkseen;

14) vaatii painokkaasti jatkamaan elintarvikeavun antamista kaikkein vähävaraisimmille 
Euroopan köyhien tilanteen parantamiseksi; muistuttaa, että komissio on sitoutunut 
esittämään ajoissa tämänsuuntaisen lainsäädäntöehdotuksen, jolla varmistetaan, että 
ohjelmaa jatketaan vuoden 2014 jälkeen ja että se saa uuden oikeusperustan ja itsenäisen 
rahoituksen (joka ei sisälly sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan edistämiseen 
ESR:ssa varattuun 20 prosentin osuuteen);

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

16) muistuttaa, että työmarkkinaosapuolet on otettava tiiviisti mukaan rahoitettujen ohjelmien 
toteuttamiseen, jotta koheesiobudjettia voitaisiin toteuttaa optimaalisesti;

17) muistuttaa, että poliittisten päätösten on perustuttava objektiivisiin, perusteellisiin ja 
luotettaviin tietoihin ja analyyseihin; vaatii painokkaasti varaamaan unionin 
erillisvirastoille riittävän rahoituksen, 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 
odottamattoman kriisin aiheuttamien 
vakavien häiriöiden seurauksista, jotta 
kyseisiä työntekijöitä voitaisiin auttaa 
pääsemään takaisin työmarkkinoille.

Or. en


