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TARKISTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta esittää asiasta vastaavalle budjettivaliokunnalle 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että unionin 

varojen ohjelmasuunnittelun ja 

eurooppalaisen ohjausjakson sekä 

asiaankuuluvien maakohtaisten 

suositusten välille on luotu yhteys; ottaa 

huomioon, että unionin varoilla on 

tarkoitus saavuttaa SEUT-sopimuksen 

174 artiklassa asetetut tavoitteet, jotta 

voidaan vahvistaa unionin taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta sekä vähentää eri 

alueiden välisiä kehityseroja; 

Tarkistus  2 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. painottaa lisäksi niiden 

horisontaalisten periaatteiden merkitystä, 

joiden on oltava monivuotisen 

rahoituskehyksen ja kaiken siihen liittyvän 

EU:n toimintapolitiikan perustana; toistaa 

kantansa, että EU:n on pidettävä kiinni 

sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanossa, ja pitää valitettavana, 

ettei monivuotista rahoituskehystä 

koskeviin ehdotuksiin sisälly selkeää ja 

näkyvää sitoumusta asiasta; pyytää siksi 

sisällyttämään kestävän kehityksen 

tavoitteet kaikkiin EU:n 

toimintapolitiikkoihin ja aloitteisiin, joita 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä rahoitetaan; korostaa 

5. painottaa lisäksi niiden 

horisontaalisten periaatteiden merkitystä, 

joiden on oltava monivuotisen 

rahoituskehyksen ja kaiken siihen liittyvän 

EU:n toimintapolitiikan perustana; toistaa 

kantansa, että EU:n on pidettävä kiinni 

sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanossa, ja pitää valitettavana, 

ettei monivuotista rahoituskehystä 

koskeviin ehdotuksiin sisälly selkeää ja 

näkyvää sitoumusta asiasta; pyytää siksi 

sisällyttämään kestävän kehityksen 

tavoitteet kaikkiin EU:n 

toimintapolitiikkoihin ja aloitteisiin, joita 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä rahoitetaan; korostaa 
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lisäksi, että syrjinnän poistaminen on 

olennaisen tärkeää, jos halutaan täyttää 

EU:n sitoumukset osallistavan unionin 

luomisesta, ja pitää valitettavana, ettei 

sukupuolinäkökulmaa ole valtavirtaistettu 

EU:n toimintapolitiikoissa eikä tasa-arvoa 

koskevia sitoumuksia ole sisällytetty 

niihin, vaikka monivuotista 

rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa 

niin esitetään; painottaa myös 

näkemystään, että Pariisin sopimuksen 

myötä ilmastoon liittyviä menoja olisi 

lisättävä huomattavasti nykyiseen 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

verrattuna ja 30 prosentin taso olisi 

saavutettava mahdollisimman pian ja 

viimeistään vuoteen 2027 mennessä; 

lisäksi, että on tärkeää toteuttaa Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilari kestävän 

sosiaalisen Euroopan luomiseksi ja että 

syrjinnän poistaminen on olennaisen 

tärkeää, jos halutaan täyttää EU:n 

sitoumukset osallistavan unionin 

luomisesta, ja pitää valitettavana, ettei 

sukupuolinäkökulmaa ole valtavirtaistettu 

EU:n toimintapolitiikoissa eikä tasa-arvoa 

koskevia sitoumuksia ole sisällytetty 

niihin, vaikka monivuotista 

rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissa 

niin esitetään; painottaa myös 

näkemystään, että Pariisin sopimuksen 

myötä ilmastoon liittyviä menoja olisi 

lisättävä huomattavasti nykyiseen 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

verrattuna ja 30 prosentin taso olisi 

saavutettava mahdollisimman pian ja 

viimeistään vuoteen 2027 mennessä; 

Tarkistus  3 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. ilmoittaa myös vastustavansa 

vähennyksiä EU:n keskeisten politiikkojen, 

kuten EU:n koheesiopolitiikan ja yhteisen 

maatalouspolitiikan, määrärahoihin; 

vastustaa erityisesti rajuja leikkauksia, 

jotka vaikuttavat haitallisesti mainittujen 

politiikkojen ominaisluonteeseen ja 

tavoitteisiin, kuten ehdotettuja leikkauksia 

koheesiorahastoon ja Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoon; 

vastustaa näin ollen ehdotusta vähentää 

Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja, 

vaikka sen toiminta-aluetta on laajennettu 

ja siihen on sisällytetty 

nuorisotyöllisyysaloite; 

4. ilmoittaa myös vastustavansa 

vähennyksiä EU:n keskeisten politiikkojen, 

kuten EU:n koheesiopolitiikan ja yhteisen 

maatalouspolitiikan, määrärahoihin; 

vastustaa erityisesti rajuja leikkauksia, 

jotka vaikuttavat haitallisesti mainittujen 

politiikkojen ominaisluonteeseen ja 

tavoitteisiin, kuten ehdotettuja leikkauksia 

koheesiorahastoon ja Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoon; 

vastustaa näin ollen ehdotusta vähentää 

Euroopan sosiaalirahasto plussan 

määrärahoja, vaikka sen toiminta-aluetta 

on laajennettu ja siihen on sisällytetty 

nuorisotyöllisyysaloite, vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskeva ohjelma sekä terveysalan 

ohjelma; 
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Tarkistus  4 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että rakennerahastojen 

ohjelmasuunnittelun, niiden poliittisten 

tavoitteiden ja eurooppalaisen 

ohjausjakson, erityisesti maakohtaisten 

suositusten, välistä ehdotettua yhteyttä 

olisi selvennettävä ja siinä olisi otettava 

huomioon paikallinen ja alueellinen 

ulottuvuus; kehottaa perustamaan EU:n 

rahastoille, erityisesti ESR+:lle tehokkaat 

ohjelmasuunnittelumekanismit, joilla 

toteutettaisiin käytännössä Euroopan 

sosiaalisen pilarin periaatteet ja oikeudet, 

myös varmistamalla kunnianhimoiset 

rahoitusvarat sekä tarvittavat synergiat 

unionin rahastojen välillä; 

 

Tarkistus  5 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

14 vi kohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14 vi. kaksinkertaistetaan 

nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevat 

määrärahat (nykyisen 

nuorisotyöllisyysaloitteen kautta); 

14 vi. kaksinkertaistetaan 

nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevat 

ESR+:n määrärahat (nykyisen 

nuorisotyöllisyysaloitteen kautta) ja 

samalla varmistetaan ohjelman 

vaikuttavuus ja lisäarvo; 

 

Tarkistus  6 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. painottaa tarvetta vauhdittaa 

nuorisotyöttömyyden torjuntaa; on 

kuitenkin huolissaan siitä, että 
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nuorisotyöllisyysaloitteen sisällyttäminen 

ESR+:aan voisi vähentää jäsenvaltioiden 

sitoutumista sekä suoraan nuoriin 

kohdistettavia resursseja; 

 

Tarkistus  7 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. korostaa tarvetta parantaa unionin 

välineitä, jotta voidaan parantaa 

kolmansien maiden kansalaisten 

sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 

integroitumista; kehottaa siksi 

parantamaan unionin varojen ja 

asianmukaisten resurssien välistä 

synergiaa; korostaa, että on tärkeää 

ratkaista muuttoliikkeen aiheuttamat 

kaupunkien ja paikallistason haasteet, 

myös helpottamalla kaupunkien, 

paikallis- ja alueviranomaisten, 

työmarkkinaosapuolten, sosio-

ekonomisten toimijoiden ja 

kansalaisjärjestöjen rahoituksen saantia 

sekä toteuttamalla tämän alan hankkeita; 
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