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EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että nuorisotakuujärjestelmien piiriin kuuluu 16 miljoonaa työelämän 

ja koulutuksen ulkopuolella olevaa (NEET) ja nuorisotyöllisyysaloitteesta on annettu 

suoraa tukea yli 1,6 miljoonalle nuorelle unionissa; toteaa, että EU28:ssa 16,6 prosenttia 

ja euroalueella 18,9 prosenttia nuorista on edelleen työttömiä, eikä näin suurta määrää 

voida hyväksyä; 

B. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyys laski EU:ssa vuodesta 2014 vuoden 2017 

toiseen neljännekseen mennessä 23,7 prosentista alle 17 prosenttiin, mikä merkitsee, 

että nuorten työttömien määrä väheni yli 1,8 miljoonalla ja työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien määrä väheni yli miljoonalla; 

C. ottaa huomioon, että nuorisotyöllisyysaloitteen ansiosta jäsenvaltiot ovat toteuttaneet yli 

132 nuoriin kohdistuvaa työvoimapoliittista toimenpidettä; 

D. ottaa huomioon, että nuorisotyöllisyysaloitteen koko talousarviosta 75 prosenttia on 

sidottu ja jäsenvaltiot ovat investoineet siitä jo 19 prosenttia, mikä tarkoittaa, että 

nuorisotyöllisyysaloitteen talousarvion toteutusaste on korkein kaikista Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot); 

E. ottaa huomioon, että useat nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoa koskevat raportit 

osoittavat, että saatavilla olevat varat on keskitetty onnistuneesti alueellisen kysynnän 

mukaisesti kohdentamalla ne tietyille alueille ja edunsaajaryhmille, vaikka rahoituksen 

riittävyys ja tarvittavia kokonaisinvestointeja koskevat arviot herättävätkin huolta; 

1. toteaa, että nuorisotyöllisyysaloitteen kautta tehdyt unionin budjetti-investoinnit ovat 

olleet vaikuttavia ja nopeuttaneet nuorten työmahdollisuuksien kasvua; katsoo, että 

nuorisotyöllisyysaloitteella on selkeä EU:n lisäarvo, koska monia nuorten 

työllistämisjärjestelmiä ei olisi voitu panna täytäntöön ilman EU:n sitoumusta;  

2. toteaa, että nuorisotyöllisyysaloitteelle vuosien 2014–2020 monivuotisessa 

rahoituskehyksessä alun perin osoitetut määrärahat olivat 6,4 miljardia euroa, joista 

3,2 miljardia euroa oli peräisin erillisestä budjettikohdasta ja sama määrä Euroopan 

sosiaalirahastosta; palauttaa mieleen, että koko rahoitus päätettiin myöntää 

etupainotteisesti vuosina 2014–2015, koska nuorisotyöttömyysongelma edellytti 

kiireellistä ratkaisua; 

3. toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksessa annettiin poliittinen 

hyväksyntä 1,2 miljardin euron lisäykselle nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoihin 

vuosiksi 2017–2020, ja saman verran sille on määrä osoittaa Euroopan 

sosiaalirahastosta; korostaa kuitenkin, että ohjelmalle osoitettavien määrärahojen 

lopullinen määrä vahvistetaan tulevissa vuotuisissa talousarviomenettelyissä; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin vaatimuksen mukaisesti 

varainhoitovuoden 2018 talousarviota koskevan sovittelun tuloksena 
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nuorisotyöllisyysaloitteen alkuperäisiin erityismäärärahoihin lisättiin 116,7 miljoonaa 

euroa uusia määrärahoja, jolloin niiden kokonaismäärä nousee 350 miljoonaan euroon 

vuonna 2018; panee merkille komission yksipuolisen sitoumuksen ehdottaa 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen lisäämistä edelleen lisätalousarvion kautta 

edellyttäen, että aloitteessa pystytään hyödyntämään tämä lisäys; 

5. katsoo, että nuorisotyöllisyysaloitteen kokonaistalousarvio ei riitä kattamaan todellisia 

tarpeita ja tarvittavia resursseja, joilla voitaisiin varmistaa, että ohjelma saavuttaa 

tavoitteensa; muistuttaa, että tuki on tavoittanut keskimäärin vain 42 prosenttia 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista ja useissa jäsenvaltioissa osuus on 

laskenut alle 20 prosenttiin; kehottaa sen vuoksi lisäämään merkittävästi 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

ja kehottaa jäsenvaltioita varaamaan rahoitusta nuorisotyöllisyysjärjestelmille 

kansallisissa talousarvioissaan; katsoo, että nuorisotyöllisyysaloite täydentää kansallisia 

järjestelmiä ja että sitä olisi täydennettävä kasvua tukevin toimin ja jäsenvaltioiden 

erityistoimin; 

6. katsoo, että rakennerahastojen rahoitusta voitaisiin käyttää kohdennetummin 

ammatillisen koulutuksen keskusten ja muiden oppisopimuskoulutusta tukevien toimien 

rahoittamiseen, jotta voidaan luoda laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen 

eurooppalaiset puitteet ja vauhdittaa näin nuorisotyöttömyyden torjuntaa; toteaa, että 

alueellisen kehityksen tasosta riippuen tämän tuen olisi oltava näkyvämpää Euroopan 

sosiaalirahaston (oppisopimusoppilaan työkorvaukset ja sosiaaliturva) sekä Euroopan 

aluekehitysrahaston investointiprioriteeteissa, jotka koskevat ammatillisen koulutuksen 

keskusten infrastruktuuria ja laitteita; 

7. kehottaa komissiota varmistamaan nuorisotyöllisyysinvestointien johdonmukaisuuden 

kannustamalla synergioihin käytettävissä olevien lähteiden välillä ja laatimalla 

johdonmukaiset säännöt sisältävän kattavan oppaan, jolla vaikutuksia, synergioita, 

vaikuttavuutta ja yksinkertaistamista olisi mahdollista tehostaa paikan päällä 

toteutettavissa toimissa; muistuttaa, että ensisijaisena tavoitteena on vähentää 

hallintoviranomaisiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta; korostaa 

nuorisotakuujärjestelmien rahoitusta koskevien maakohtaisten raporttien tärkeyttä ja 

toteaa, että niillä valvotaan myös synergioita kansallisten talousarvioiden ja unionin 

talousarvion välillä, ja korostaa tarvetta parantaa koordinointia ja tiivistää yhteistyötä 

prosessin keskeisten sidosryhmien kesken; 

8. kehottaa komissiota parantamaan vuoden 2020 jälkeisten nuorisotyöllisyysinvestointien 

suunnittelua soveltamalla kattavasti ERI-rahastojen suunnittelussa käytettävää 

menettelyä, jossa rahoitus perustuu alustavaan kattavaan rahoitussuunnitelmaan ja 

kumppanuussopimuksia edeltävään ennakkoarviointiin; katsoo, että tällainen 

lähestymistapa lisää EU:n varojen vaikuttavuutta; panee merkille 

nuorisotyöllisyysaloitteen menestyksekkään täytäntöönpanon jäsenvaltioissa, joissa 

toteutettiin sitä koskevia toimenpideohjelmia merkittävillä rahoitusosuuksilla 

kansallisista ja alueellisista talousarvioista; 

9. katsoo, että nuorisotyöllisyyttä olisi rahoitettava siten, että rahoitusvälineet ja 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, ovat oikeassa tasapainossa; 

10. kehottaa lisäksi komissiota muotoilemaan uudelleen nykyisen arviointimekanismin 
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keskittymällä yhtenäisiin tulosperusteisiin ja tuloksellisuuden tarkastuksiin vuotuisen ja 

loppuraportointiprosessin yhteydessä, jotta voidaan valvoa EU:n talousarvion vaikutusta 

ja pyrkiä parantamaan sitä; kehottaa soveltamaan EU:n laajuisesti indikaattoreita, kuten 

niiden nuorisotyöllisyysaloitteeseen osallistuneiden osuus, joka siirtyi työmarkkinoille 

EU:n rahoittamien toimien tuloksena; 

11. painottaa kuitenkin, että suunnittelun ja raportoinnin uudistaminen ei saisi viivästyttää 

talousarvion toteutusta eikä aiheuttaa liiallista hallinnollista rasitetta 

hallintoviranomaisille eikä etenkään lopullisille edunsaajille; 

12. myöntää, että nykyinen hallinnollinen rasite heikentää EU:n talousarvion 

investointivalmiuksia, erityisesti sellaisissa nuorisotyöllisyysaloitteiden kaltaisissa 

välineissä, joiden täytäntöönpanoajanjakso on lyhyt; kehottaa tämän vuoksi 

virtaviivaistamaan tarjousmenettelyjä ja painottamaan tarjousten nopeampaa 

valmistelua ja lyhyempiä muutoksenhakumenettelyjä; panee merkille 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön myönteiset vaikutukset 

nuorisotyöllisyysaloitteen menoihin; kehottaa ottamaan yksinkertaistetut 

kustannusvaihtoehdot käyttöön EU:n laajuisesti nuorisotyöllisyysaloitteen hankkeissa, 

jotta voidaan vähentää merkittävästi byrokratiaa ja nopeuttaa talousarvion toteutusta. 
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