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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että vuoden 2014 talousarvioesitys on 142,01 miljardin euron suuruisine 
maksusitoumusmäärärahoineen ja 135,9 miljardin euron suuruisine maksumäärärahoineen 
6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio; pitää kuitenkin myönteisenä, että 
leikkauksista huolimatta kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä koskevat maksusitoumukset 
ovat kasvaneet 3,3 prosenttia;

2. iloitsee siitä, että monivuotisessa rahoituskehyksessä nuorisotyöllisyysaloitteelle 
osoitettujen määrärahojen maksaminen painottuu aloitteen kahdelle ensimmäiselle 
vuodelle nuorisotyöttömyyden torjumiseksi; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
hyödyntämään kyseiselle välineelle osoitetut määrärahat tehokkaasti ja ripeästi ja odottaa, 
että jäsenvaltiot ottavat mahdollisimman pian käyttöön hallinnollisesti kevyitä ohjelmia
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi;

3. pitää myönteisenä, että Euroopan globalisaatiorahaston budjettikohdat sisältävät 
maksumäärärahoja; pitää kuitenkin valitettavana monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
sopimuksessa rahastolle asetettua vuotuista enimmäismäärää ja toistaa vaatimuksensa, että 
vuotuinen enimmäismäärä on nostettava 500 miljoonaan euroon, ottaen huomioon, että 
osa tästä summasta osoitetaan nuorisotyöttömyyden torjumiseen;

4. painottaa, että nuorisotyöttömyyden nopean kasvun vuoksi Nuoret liikkeellä 
-valmistelutoimelle on osoitettava lisää määrärahoja;

5. korostaa tarvetta vahvistaa lähetettyjen työntekijöiden ja siirtotyöläisten tukemiseen 
tarkoitettuja maksusitoumuksia valmistelutoimen ”lähetettyjen työntekijöiden ja 
siirtotyöläisten tietopalvelukeskukset” kautta sekä tehostaa toimia, joilla edistetään 
henkilöstön osakkuusohjelmia työntekijäomistusta ja työntekijöiden osallistumista 
koskevan pilottihankkeen avulla;

6. ehdottaa, että käynnistetään eurooppalaisen työttömyysturvajärjestelmän toteutettavuutta 
ja lisäarvoa selvittävä pilottihanke ja katsoo, että kyseisestä järjestelmästä voisi kehittyä 
Euroopan talous- ja rahaliiton sosiaalisen ulottuvuuden keskeinen osatekijä;

7. ehdottaa sosiaalimerkkiä koskevaa pilottihanketta sosiaalisen lähentymisen ja 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja pilottihanketta syrjimättömyyttä valvovan elimen 
perustamiseksi sekä vammaisten oikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen pyrkivien 
kansalaisjärjestöjen verkoston kehittämistä;

8. vaatii lisäämään tukea sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaan Euroopan unionin 
ohjelmaan (PSCI) sisältyvälle Eures-verkostolle, jotta työttömät nuoret voivat helpommin 
tutustua muissa maissa avoinna oleviin työpaikkoihin;
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9. korostaa tarvetta lisätä taloudellista tukea PSCI-ohjelmaan sisältyvälle mikroluotto-
ohjelmalle sekä eurooppalaisille yrityksille, etenkin pk-yrityksille, jotta ne voivat luoda 
kasvua ja sitä kautta lisää uusia työpaikkoja;

10. vaatii köyhyyden lisääntymisen vuoksi osoittamaan lisää rahoitustukea vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastolle sekä Euroopan sosiaalirahaston sille osalle, joka 
keskittyy köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen.


