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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että elpymis- ja palautumistukiväline muokkaa talouspolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa tarjoamalla kannustimia ja keinoja puuttua paremmin 
yhteiskunnallisiin ja työllisyyttä koskeviin heilahteluihin ja epätasa-arvoon EU:n 
jäsenvaltioissa ja edistämällä uudistuksia, joilla luodaan laadukkaita työpaikkoja; 
korostaa, että näitä kahta prosessia olisi koordinoitava täysimääräisesti, jotta voidaan 
maksimoida synergia EU:n tason politiikkojen ja kansallisesti täytäntöönpantujen 
politiikkojen strategisen ohjauksen välillä, jotta voidaan rakentaa vahvoja sosiaalisia 
rakenteita selviytymiskykyä varten ja tukea kestävää, oikeudenmukaista ja osallistavaa 
toipumista covid-19-kriisin vaikutuksista samalla kun vahvistetaan sukupuolten tasa-
arvoa ja säilytetään työpaikat erityisesti pandemian pahiten koettelemilla alueilla;

2. korostaa, että on tärkeää käyttää Next Generation EU -välineen (NGEU) varoja 
täysimääräisesti ja mahdollisimman tehokkaasti pitkän aikavälin rakenteellisiin 
haasteisiin vastaamiseksi erityisesti sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa; korostaa, että on 
tärkeää panna elpymis- ja palautumistukiväline mahdollisimman nopeasti ja 
kohdennetusti täytäntöön tehokkaalla ja avoimella tavalla korvaamatta toistuvia 
kansallisia talousarviomenoja ja hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla teknisen 
tuen välinettä; korostaa tässä yhteydessä korkealaatuisten julkishallintojen ratkaisevaa 
roolia elpymisresurssien täytäntöönpanossa;

3. muistuttaa, että covid-19-kriisi on asettanut jäsenvaltioiden julkiset 
terveydenhuoltojärjestelmät ennennäkemättömän paineen alaisiksi, jolloin korostuu 
riittävän rahoituksen merkitys, erityisesti elpymis- ja palautumistukivälineen 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voidaan parantaa kriisivalmiutta ja 
vahvistaa sosiaalista ja institutionaalista selviytymiskykyä sekä kansanterveyden ja 
riittävän terveydenhoitohenkilöstön valmiuksia, saatavuutta, tehokkuutta ja laatua ja 
jotta voidaan nopeuttaa rokotteiden koordinoitua jakelua ja oikea-aikaista saatavuutta 
kaikille jäsenvaltioille ja kaikille ihmisille; pitää tässä yhteydessä myönteisenä vahvan 
EU:n terveysunionin luomista;

4. korostaa, että covid-19-pandemia on johtanut vakavaan terveys-, talous- ja 
sosiaalikriisiin, ja on huolissaan covid-19-kriisin aiheuttaman syvän taantuman 
vaikutuksista etenkin työttömyyteen ja työoloihin erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien työntekijöiden ja ryhmien, kuten nuorten ja pk-yritysten työntekijöiden, 
keskuudessa ja kriisistä eniten kärsivillä aloilla, erityisesti kulttuuri-, koulutus- ja 
matkailualalla, sekä köyhyydestä ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta; korostaa työllisyyden 
tukijärjestelmien, korkealaatuisten julkisten palvelujen, koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen keskeistä roolia, sillä ne ovat muiden tavoitteiden ohella luotettava väylä 
pitkän aikavälin työllisyyteen, digitalisointiin ja julkisten ja yksityisten rahoituslaitosten 
välisiin digitaalisiin välineisiin ja kumppanuuksiin pk-yritysten tukemiseksi sekä 
riittäviin vähimmäispalkkoihin Euroopassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteen 6 mukaisesti, noudattaen kansallisia lakeja ja käytäntöjä oikeudenmukaisen 
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ja sosiaalisesti tasapainoisen elpymisen varmistamiseksi ja ottaen huomioon erilaiset 
lähtökohdat eri jäsenvaltioissa; 

5. korostaa, että covid-19-pandemia on vaikuttanut suhteettoman paljon naisiin sekä 
rahalähetysten vastaanottajiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin 
ryhmiin, kuten siirtotyöläisiin; korostaa, että naiset muodostavat enemmistön 
työntekijöistä hoitoalalla ja aloilla, joihin sulkutoimet erityisesti vaikuttavat, ja että 
naisten on useammin tasapainoiltava työn ja palkattoman hoivatyön välillä, mikä on 
erityisen vaikeaa naisille, joilla on pieniä lapsia, ja että naisiin kohdistuva 
perheväkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat samalla lisääntyneet jyrkästi; 
korostaa, että sukupuolten välinen työllisyysero, sukupuolten välinen palkkaero ja 
sukupuolten välinen eläke-ero ovat edelleen äärimmäisen suuret; tähdentää, että 
eurooppalaisella ohjausjaksolla ja elpymis- ja palautumistukivälineellä olisi edistettävä 
näihin haasteisiin vastaamista; kehottaa vahvistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämisellä kaikkeen toimintaan ja kehottaa komissiota 
nopeuttamaan tehokkaan, avoimen, kattavan, tulossuuntautuneen ja tulosperusteisen 
menetelmän käyttöönottoa kaikissa EU:n ohjelmissa;

6. toteaa, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikan alalla NGEU-välineellä ja EU:n 
talousarviolla voi olla toissijainen mutta tärkeä rooli kestävien investointien 
käynnistämisessä, niputtamisessa ja ohjaamisessa sosiaalisen kehityksen ja 
palautumiskyvyn suuntaan sekä innovatiivisten toimien ja koulutusaloitteiden 
edistämiseen; kehottaa koordinoimaan paremmin EU:n yleisiä tavoitteita edistäviä 
kansallisen ja unionin tason toimia ja investointeja, kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa, oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan EU:n strategian sekä laadukkaan ja kohtuuhintaisen lastenhoidon ja 
varhaiskasvatuksen varmistamiseksi asetettujen Barcelonan tavoitteiden täysimääräistä 
täytäntöönpanoa;

7. pitää erityisen merkittävänä, että sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, 
sosiaalista kehitystä ja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa – mukaan 
luettuna lapsiköyhyyden, työssäkäyvien köyhyyden, työllistymiseen vaikuttavien 
taitojen puutteen ja tulojen eriarvoisuuden torjunta – koskevia EU:n ohjelmia ja 
kansallisia toimenpiteitä koordinoidaan horisontaalisesti; huomauttaa, että ESR on paras 
esimerkki edellä mainitusta horisontaalisesta koordinoinnista; painottaa samalla 
voimakkaasti, että sosiaaliset vaikutukset ja työllisyysvaikutukset olisi otettava 
huomioon monialaisesti kaikissa meno-ohjelmissa;

8. korostaa, että EU:n talousarvion varautumistoimet, lainanotto- ja lainanantotoimet ja 
erityisesti eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen 
tilapäinen tukiväline (SURE-väline), ovat täydellisiä esimerkkejä siitä, miten EU:n 
talousarvion luottokapasiteettia ja mainetta voidaan käyttää tukemaan jäsenvaltioiden 
toimia EU:n painopisteiden mukaisesti etenkin EU:n historiassa ennennäkemättömän 
terveys- ja talouskriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa;

9. toteaa, että NGEU-väline on kooltaan huomattavan suuri, mutta pitää valitettavana, että 
EU:n talousarvion rajallinen koko yhdistettynä sen menolähtöiseen luonteeseen ja siihen 
sovellettavaan tasapainon periaatteeseen merkitsee, että myös sen uudelleenjako- ja 
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vakauttamistoiminnot ovat hyvin rajalliset; tunnustaa sosiaali- ja koheesiopolitiikan 
merkityksen ja odottaa mielenkiinnolla niiden lujittamista, jos uusia tarpeita ilmenee; 
korostaa, että on siksi erityisen tärkeää hyödyntää täysimääräisesti kaikki monivuotisen 
rahoituskehyksen, NGEU-välineen ja omien varojen järjestelmän tarjoamat 
mahdollisuudet osallistavan kansallisen elpymisen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
sekä ympäristöön liittyvän, taloudellisen, sosiaalisen ja osallistavan palautumiskyvyn 
tukemiseksi ja sosiaalialan toimien ja investointien vauhdittamiseksi samalla kun EU:n 
talousarviota vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia omien varojen luokkia;

10. painottaa, että parlamentti olisi otettava paremmin mukaan talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, maakohtaiset suositukset mukaan luettuina; korostaa, 
että on tärkeää sisällyttää talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson muotoiluun 
osallistavampi sosiaalinen vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, 
nuorisojärjestöjen sekä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa; korostaa, että elpymis- ja 
palautumistukivaroja varten kehitettävät tulokselliset, avoimet, kattavat, 
tulossuuntautuneet ja suoritusperusteiset sosiaalisen seurannan menetelmät parantavat 
eurooppalaista ohjausjaksoa ottamalla paremmin huomioon sosiaali-, sukupuoli- ja 
ympäristöhaasteita ja asettamalla ne tasavertaiseen asemaan finanssipolitiikan 
koordinoinnin kanssa ja esimerkiksi kiinnittämällä enemmän huomiota aggressiiviseen 
verosuunnitteluun, köyhyyden vähentämiseen, sukupuolten tasa-arvoon, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ylöspäin suuntautuvaan 
lähentymiseen.
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