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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että Eurofoundin kyselytutkimuksessa todettiin, että hallitusten ja 
työmarkkinaosapuolten covid-19-kriisin aikana toteuttamat rahoitustoimenpiteet ovat 
lieventäneet taloudellisia vaikeuksia; ottaa huomioon, että kyselytutkimuksessa myös 
havaittiin tukea saaneiden vastaajien keskuudessa paljon suurempaa luottamusta sekä 
kansallisiin viranomaisiin että unioniin; toteaa, että kyselystä käy ilmi, että 
covid-19-kriisin taloudellisten vaikutusten vuoksi useampiin kotitalouksiin kohdistuu 
taloudellisia paineita kuin ennen kriisin alkua; ottaa huomioon, että lähes puolet kaikista 
kyselyyn vastanneista (47 prosenttia) ilmoitti kotitaloudellaan olevan vaikeuksia tulla 
toimeen; 

B. ottaa huomioon, että 13 prosenttia Eurofoundin kyselytutkimukseen vastanneista 
itsenäisistä ammatinharjoittajista, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ja 
8 prosenttia työnantajan palveluksessa olevista vastaajista jäi covid-19-kriisin 
puhkeamisen jälkeen työttömäksi; toteaa, että pandemian aikana jäivät 
todennäköisemmin työttömiksi nuorimpaan ikäryhmään (18–34-vuotiaat) kuuluvat 
vastaajat ja vastaajat, joilla on perus- tai keskiasteen koulutus;

C. toteaa Eurofoundin tutkimuksen korostavan, että covid-19-kriisiin liittyy vakava uhka 
siitä, että sukupuolten tasa-arvoisessa osallistumisessa työmarkkinoille 
vuosikymmenten aikana saavutetut edistysaskeleet kumoutuvat, etenkin jos 
naisvoittoisten alojen toimintaa vaikeutetaan edelleen; katsoo, että asiaan on puututtava 
sekä sosiaalisista ja taloudellisista syistä; toteaa, että Eurofoundin tutkimuksessa 
huomautettiin, että on tärkeää toteuttaa poliittisia toimia, joilla voidaan tukea 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten integroitumista työmarkkinoille;

D. katsoo, että covid-19-kriisi käynnistää todennäköisesti työmarkkinoihin syvästi 
vaikuttavan talous- ja sosiaalikriisin; ottaa huomioon, että Eurofoundin aiemmat 
tutkimukset ovat osoittaneet, että tämäntyyppisiin tilanteisiin voidaan puuttua julkisin ja 
työmarkkinaosapuolten toimenpitein, joilla säilytetään ja luodaan työpaikkoja tai 
toimeentulotukea työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville, ja pitää tässä 
yhteydessä tärkeinä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan globalisaatiorahaston 
(EGR) kaltaisten unionin rahastojen yhteisrahoittamia toimenpiteitä;

1. korostaa, että SEUT-sopimuksen 151 artiklan mukaisesti unionin ja jäsenvaltioiden 
tavoitteena olisi oltava työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen kohentaminen, 
riittävä sosiaalinen suojeleminen, kestävän ja korkealaatuisen työllisyyden edistäminen 
ja syrjäytymisen torjuminen ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet sellaisina kuin 
ne ovat vahvistettuina Torinossa 18. lokakuuta 1961 allekirjoitetussa Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa ja vuonna 1989 tehdyssä työntekijöiden sosiaalisia 
perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa;

2. panee merkille, että vuodeksi 2021 ehdotettu talousarvioesitys perustuu komission 
27. toukokuuta 2020 esittämään ehdotukseen uudeksi monivuotiseksi 



PE654.005v03-00 4/11 AD\1215470FI.docx

FI

rahoituskehykseksi vuosiksi 2021–2027; pitää myönteisenä ja välttämättömänä 
Eurooppa-neuvoston hyväksymää elpymissuunnitelmaa mutta pitää valitettavana, että 
Eurooppa-neuvoston 21. heinäkuuta 2020 tekemä ehdotus on 25 700 miljoonaa euroa 
pienempi kuin komission tarkistettu ehdotus; korostaa, että nykyisissä 
poikkeusolosuhteissa talousarviota ei voida suunnitella entiseen tapaan ja tarvitaan 
kunnianhimoisempia toimia parlamentin kannan mukaisesti;

3. kehottaa unionia lisäämään toimiaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ylöspäin 
tapahtuvan lähentymisen tehostamiseksi Euroopassa; palauttaa mieliin, että ennen 
covid-19-pandemiaa yli 100 miljoonaa eurooppalaista kamppaili päivittäin köyhyyden 
ja aineellisen puutteen kanssa ja että tilanne todennäköisesti heikkenee entisestään 
kriisin vuoksi etenkin haavoittuvissa sosiaaliryhmissä; tunnustaa sosiaalialalla toimivien 
eurooppalaisten rahastojen ja ohjelmien ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston, 
nuorisotyöllisyysaloitteen, Euroopan globalisaatiorahaston, työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) keskeisen merkityksen nykyisessä 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä ja pitää jopa tätäkin 
tärkeämpänä tulevan ESR+:n ja EGR:n roolia seuraavan seitsemän vuoden aikana; 
kehottaa näin ollen osoittamaan ESR+:lle ja erityisesti FEADille asianmukaisen 
rahoituksen Euroopan köyhyyden poistamiseksi;

4. palauttaa mieliin, että covid-19-pandemia on vaatinut Euroopassa tuhansia ihmishenkiä 
ja saanut aikaan ennennäkemättömän kriisin, jolla on tuhoisia seurauksia ihmisille, 
perheille, työntekijöille ja erityisesti liikkuville työntekijöille, kansalaisjärjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille sekä yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille, ja siksi se edellyttää neuvostolta ja komissiolta ennennäkemätöntä ja 
tehokasta reaktiota; korostaa, että vuosi 2021 on unionin talousarvion kannalta 
käänteentekevä, koska se on vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
ensimmäinen vuosi ja ensimmäinen covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen vuosi; 
korostaa erityisesti, että covid-19-kriisin jälkeiseen elpymiseen pystytään vaikuttamaan 
ainoastaan sosiaalisella ja kestävällä talousarviolla, jossa yhtäkään ryhmää tai alaa ei 
jätetä jälkeen;

5. korostaa, että unionin vuoden 2021 talousarviossa olisi keskityttävä ensisijaisesti 
lieventämään covid-19-kriisin sosiaalisia ja työllisyysvaikutuksia työntekijöihin ja 
yrityksiin sekä tukemaan jäsenvaltioiden elpymistä nojautuen myös vihreän kehityksen 
ohjelmaan ja digitaaliseen muutokseen; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että vuoden 
2021 talousarviota täydennetään 211 000 miljoonalla eurolla avustuksina ja noin 
133 000 miljoonalla eurolla Euroopan unionin elpymisvälineestä myönnettävinä 
lainoina;

6. korostaa, että unionin ja sen kaikkien jäsenvaltioiden on osoitettava täyttä 
yhteisvastuullisuutta hädänalaisimpia kohtaan ja varmistettava, ettei mikään maa tai 
alue jää yksin covid-19-pandemian torjumisessa, unohtamatta merentakaisia maita ja 
alueita ja syrjäisimpiä alueita, joihin kohdistetaan erityinen tukiväline; palauttaa 
erityisesti mieliin 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi1;

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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7. korostaa, että elvytystoimilla olisi edistettävä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaista kestävää kasvua ja yhteiskuntiemme kriisinsietokykyä ja laadukkaita 
työpaikkoja ja toimia olisi täydennettävä vahvalla sosiaalisella ulottuvuudella puuttuen 
sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen ja ottaen huomioon tarpeet, joita aiheutuu 
kriisistä pahiten kärsineille, etenkin unionille ja sen merentakaisille maille ja alueille 
sekä haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleville ryhmille, kuten köyhyydessä eläville, 
työttömille, ikääntyneille ja nuorille, vammaisille henkilöille, yksinhuoltajille, 
liikkuville työntekijöille ja maahanmuuttajille, joiden sosiaalista osallisuutta ja 
integroitumista työmarkkinoille ja työpaikkojen säilymistä on tuettava ja edistettävä;

8. toteaa, että useimmat covid-19-kriisin pahiten koettelemista aloista ovat naisvaltaisia ja 
keskeisiä aloja, ja joillakin näistä aloista työolot ovat epävarmoja ja elpymisjakson 
aikana olisi toteutettava erityisiä toimia ja osoitettava erityisiä resursseja näiden alojen 
työehtojen ja merkityksen tunnustamisen parantamiseksi;

9. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen osoittaa 1,5 miljardia euroa vuonna 
2021 oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja edellyttää, että rahasto on keskeisessä 
asemassa tuettaessa yksilöiden tarpeita ja sosiaalista hyvinvointia, ihmisarvoisten ja 
kestävien työpaikkojen luomista, työntekijöiden uudelleenkouluttamista nykyaikaisiin 
työpaikkoihin tarjoamalla asianmukaista elinikäistä koulutusta, kaikkien ihmisten 
yhtäläisten työmahdollisuuksien edistämistä ja sosiaalisen infrastruktuurin luomista, 
jotta ketään ei jätetä jälkeen;

10. pitää myönteisenä nykyisen ESR:n, nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD:n ja 
EaSI-ohjelman tulevaa yhdistämistä Euroopan sosiaalirahasto plussaan (ESR+), sillä 
siten olisi mahdollista lisätä synergiaa ja vähentää hallinnollista rasitetta; pitää kuitenkin 
valitettavana, että ESR+:aan osoitettu kokonaismäärä on edelleen pienempi kuin 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä; muistuttaa, että ESR+ tulee 
olemaan keskeinen rahoitusväline, jolla vahvistetaan Euroopan sosiaalista ulottuvuutta 
panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet ja 
covid-19-pandemian jälkeiset elvytystoimet; torjuu ESR+:n määrärahojen mahdollisen 
leikkaamisen, sillä riittävien taloudellisten resurssien puute uhkaa paitsi vaarantaa sen 
tehokkaan täytäntöönpanon ja tavoitteiden saavuttamisen myös estää tehokkaan 
elpymisen; on tässä suhteessa huolissaan komission vuoden 2021 talousarvioesityksessä 
esittämistä määrärahoista ESR+:aa varten (12 655,1 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 15 374,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoina) ja 
kehottaa lisäämään määrärahoja huomattavasti etenkin pitkäaikaistyöttömyyden, 
nuorten ja ikääntyneiden työttömyyden, lapsiköyhyyden, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riskin ja syrjinnän torjuntaan, jotta voidaan varmistaa pitkän aikavälin 
väestörakenteellisiin muutoksiin pureutuva tehostettu työmarkkinavuoropuhelu ja 
olennaiset peruspalvelut, kuten terveydenhuolto, sosiaalinen suojelu, liikkuvuus, riittävä 
ravitsemus ja kunnolliset asunnot, kaikille, erityisesti ikääntyvälle väestölle;

11. pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission ehdotusta uudesta 
REACT-EU-välineestä, jotta koheesiopolitiikkaan osoitettaisiin enemmän määrärahoja 
verrattuna nykyisiin vuosien 2014–2020 määrärahoihin ja vuosille 2021–2027 
ehdotettuihin määrärahoihin; on kuitenkin huolissaan sen tilapäisestä ja lyhytaikaisesta 
luonteesta sekä siitä, ettei edes ESR+:lla ole riittävästi varoja monivuotisen 
rahoituskehyksen jäljellä olevaa kautta varten; kehottaa komissiota toimittamaan 



PE654.005v03-00 6/11 AD\1215470FI.docx

FI

parlamentille ja neuvostolle 31. maaliskuuta 2025 mennessä REACT-EU-ohjelmaa 
koskevan arviointikertomuksen, joka kattaa vuosien 2020, 2021 ja 2022 
talousarviositoumukset, mukaan lukien tiedot REACT-EU:n tavoitteiden 
saavuttamisesta, sen resurssien käytön tehokkuudesta, rahoitettujen toimien tyypeistä, 
määrärahojen edunsaajista ja lopullisista saajista sekä talouden elpymisen tukemisesta 
saatavasta eurooppalaisesta lisäarvosta;

12. suhtautuu myönteisesti useisiin komission uusiin ehdotuksiin, joilla puututaan nykyisten 
tai tulevien kriisien sosiaalisiin vaikutuksiin; panee tässä yhteydessä merkille, että 
ESR+:sta on otettu käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä poikkeusolosuhteisiin 
vastaamiseksi; varoittaa, että on olemassa riski temaattista keskittämistä koskevien 
velvoitteiden heikentymisestä, mikä vaarantaisi ESR+:n keskeiset tavoitteet ja 
investoinnit ja ESR+:n investointien asianmukaisen hyödyntämisen ja vaikuttavuuden, 
ottaen huomioon, että komissio voi antaa poikkeuksellisissa olosuhteissa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla laajennetaan ESR+:n soveltamisalaa ja vähennetään 
temaattista keskittämistä koskevia velvoitteita;

13. panee tässä yhteydessä myös merkille komission ehdotuksen työajan 
lyhentämisjärjestelyjen rahoittamisesta tällaisten tilapäisten toimenpiteiden puitteissa; 
muistuttaa kuitenkin, että työajan lyhentämisjärjestelyjä rahoitetaan jo nyt äskettäin 
käyttöön otetusta väliaikaisesta SURE-välineestä, jonka volyymi on huomattavasti 
suurempi, ja että komissio on sitoutunut ottamaan piakkoin käyttöön pysyvän välineen 
eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän muodossa; korostaa tässä yhteydessä, 
että ESR+:n resurssit temaattiseen keskittämiseen ovat jo alun perin niukat ja niitä 
saatetaan vähentää entisestään tällaisissa tapauksissa; korostaa myös, että työajan 
lyhentämisjärjestelyt vaativat paljon enemmän rahaa; kehottaa tässä mielessä 
komissiota ottamaan viipymättä käyttöön eurooppalaisen 
työttömyysvakuutusjärjestelmän;

14. korostaa kumppanuusperiaatteen merkitystä, jotta varmistetaan työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) rahoitettavien 
hankkeiden suunnittelun, täytäntöönpanon ja seurannan kaikkiin vaiheisiin; pitää 
välttämättömänä, että kumppanuusperiaate sisällytetään myös ERI-rahastoihin ja 
muihin asiaankuuluviin unionin rahastoihin, mukaan lukien elpymis- ja 
palautumistukiväline ja REACT EU, kaudella 2021–2027;

15. korostaa, että tulevan järkeistämisen olisi perustuttava näyttöön ja vaikutustenarviointiin 
ja oltava paremman sääntelyn agendan ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiaan 
liittyvien suositusten mukainen; katsoo, että järkeistämisen olisi myös autettava 
puuttumaan covid-19-kriisin esiin tuomiin sosiaalisiin vaikutuksiin; korostaa tässä 
yhteydessä, että työllisyys- ja sosiaalialalla toteutettujen toimien olisi aina johdettava 
strategisiin toimenpiteisiin, joilla on selkeästi määritellyt päämäärät ja tavoitteet, ja että 
tehokas ja vaikuttava varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin talousarvion enimmäismäärät;

16. suhtautuu covid-19-kriisin seurauksena odotettavissa olevan kysynnän kasvun vuoksi 
myönteisesti komission ehdotukseen lisätä EGR:n käytettävissä olevaa vuotuista 
rahoitusta 386 miljoonaan euroon vuodesta 2021 alkaen ja on huolissaan siitä, että 
neuvoston ehdotus kyseisen rahoituksen rajoittamisesta 197 miljoonaan euroon vuonna 
2021 heikentää EGR:n tärkeää roolia tuen tarjoamisessa työntekijöille, jotka ovat 
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menettäneet työpaikkansa rakennemuutosten vuoksi;

17. huomauttaa, että komissio on sitoutunut ottamaan käyttöön EGR:n varoja vastauksena 
covid-19-kriisin sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikutukseen, ja toteaa, että EGR:n 
soveltamisalan laajentaminen digitaaliseen ja vihreään siirtymään edellyttää vuodeksi 
2021 riittävää rahoitusta, joka ylittää neuvoston asettaman enimmäismäärän;

18. muistuttaa, että EGR ei vaikuta asianomaisten yritysten kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten mukaisiin vastuisiin etenkään silloin, kun on kyse työttömiksi 
jääneille työntekijöille asetettavista pakollisista toimista; kehottaa arvioimaan 
perusteellisesti EGR:sta rahoitettavia toimenpiteitä, jotta varoja voidaan käyttää 
tehokkaasti;

19. ottaa huomioon nykyiset budjettirajoitukset ja covid-19-pandemian jälkeinen 
elvytystoimet ja korostaa, vuoden 2021 yleistä talousarviota on hyödynnettävä 
ehdottomasti mahdollisimman tehokkaasti, mukaan lukien tulevaisuuden osaamista 
koskevat politiikat ja toimenpiteet, joilla tuetaan työmarkkinasiirtymää ja aiempaa 
parempaa mukautumista väestörakenteen muutokseen sekä vihreää ja digitaalista 
siirtymää ja parannetaan haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille; toistaa, että ihmiskeskeiseen tekoälyyn perustuvien 
digitaalisten ratkaisujen käyttö tarjoaa mahdollisuuden luoda työpaikkoja ja integroida 
nämä ryhmät työmarkkinoille kunnioittaen täysin niiden perusoikeuksia ja työoloja, 
myös työterveyden ja -turvallisuuden osalta, ja ottaen huomioon siihen liittyvät 
yhteiskunnalliset seuraukset;

20. kehottaa keskittymään unionin ohjelmissa hankkeisiin, joilla edistetään ja tehostetaan 
olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
laadukkaiden työpaikkojen ja vakaiden ja säänneltyjen palkkaehtojen ja työolojen 
luomista sekä torjutaan tehokkaasti ja määrätietoisesti köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

21. korostaa myös, että on tärkeää torjua köyhyyttä, myös lasten köyhyyttä, ja puuttua 
sosiaaliseen eriarvoisuuteen sekä nuorisotyöttömyyteen ja nuorten työmarkkinoille 
pääsyn ongelmiin;

22. yhtyy komission ennusteeseen, jonka mukaan covid-19-epidemiasta toipumisen 
yhteydessä lasten köyhyyden torjunnasta tulee tulevina vuosina entistäkin tärkeämpää; 
korostaa tässä yhteydessä sekä parlamentin että komission kantaa, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava vähintään 5 prosenttia ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavista määrärahoista eurooppalaiseen lapsitakuuseen liittyvien toimien 
tukemiseen; vaatii näin ollen ja ESR+:aa koskevan parlamentin kannan mukaisesti 
luomaan eurooppalaista lapsitakuuta varten erillisen ESR+:n budjettikohdan ja 
osoittamaan siihen vuodeksi 2021 kolme miljardia euroa;

23. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota asettamaan etusijalle nuorisotyöttömyyden 
torjunnan erityisesti osana EU:n elvytystoimia, hyödyntämään täysimääräisesti 
nuorisotakuun kaltaisia rahoitusvälineitä ja Erasmus+ -ohjelman kaltaisia unionin 
ohjelmia sekä toteuttamaan räätälöityjä toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja 
nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi;
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24. korostaa, että covid-19-kriisi on jo nyt jättänyt monet työttömiksi ja erityisesti tämä 
koskee nuoria, joiden työsuhteet ovat useammin epävarmoja; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti komission suunnitelmiin vahvistaa nuorisotakuuta ja korostaa, 
että jäsenvaltioiden on jatkettava ESR+:n varojen investointeja riittävästi nuorten 
työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin ja että siksi niiden on osoitettava vähintään 
15 prosenttia yhteistyössä hallinnoitavista ESR+:n määrärahoista kohdennettuihin 
toimiin ja rakenneuudistuksiin nuorten laadukkaiden työpaikkojen tukemiseksi;

25. on vahvasti sitä mieltä, että sukupuolitietoinen budjetointi on valtavirtaistettava vuoden 
2021 yleiseen talousarvioon, jotta voidaan sovittaa paremmin yhteen politiikat ja toimet, 
joilla edistetään naisten yhdenvertaista osallistumista työmarkkinoille, ja ottaa käyttöön 
kattavat järjestelmät talousarvioon liittyvien sukupuolijakaumien seuraamiseksi ja 
mittaamiseksi;

26. painottaa talousarviota koskevan vastuuvelvollisuuden ja priorisoinnin tärkeyttä 
pyrittäessä antamaan unionin kansalaisille todellista vastinetta rahalle ja korostaa myös, 
että on keskityttävä aiempaa enemmän näyttöön perustuvaan, osallistavaan 
päätöksentekoon ja kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin ja 
tuloeroihin;

27. pitää tärkeänä virastojen panosta monenlaisten työllisyys- ja sosiaaliasioiden, kuten 
elin- ja työolojen, liikkuvuuden, terveyden ja turvallisuuden, osaamisen, käsittelyssä ja 
tiedonkeruussa erityisesti kyselytutkimusten avulla; korostaa, että niiden tehtävät 
muuttuvat jatkuvasti ja että niille on näin ollen annettava tarvittavat resurssit näiden 
tehtävien hoitamiseen; kehottaa siksi arvioimaan perusteellisesti virastojen uusia ja 
nykyisiä tehtäviä ja niiden yleistä suorituskykyä, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset 
ja vaikuttavat talousarviomäärärahat ja virastojen riittävällä tasolla oleva rahoitus, jotta 
ne pystyvät keräämään kvalitatiivista dataa ja täyttämään nämä velvoitteet paremmin; 
vaatii erityisesti uudelle Euroopan työviranomaiselle (ELA) asianmukaista henkilöstöä 
ja rahoitusta;

28. huomauttaa tässä yhteydessä, että tällä hetkellä ELA:lle on osoitettu vuodeksi 2021 
määrärahoja vähemmän kuin mitä määritellään viraston päivitetyssä 
rahoitusselvityksessä, jossa vuodeksi 2021 varattiin 29 miljoonaa euroa 24 miljoonan 
euron sijaan; katsoo, että covid-19-kriisi toi korostuneesti esiin haasteet, jotka liittyvät 
työvoiman oikeudenmukaisen liikkuvuuden varmistamiseen erityisesti lähetettyjen 
työntekijöiden ja kausityöntekijöiden osalta sekä pimeän työn torjuntaan, ja toteaa, että 
ELA:n määrärahoja olisi lisättävä vähintään alun perin ennakoidulle tasolle;

29. kehottaa perustamaan valtioiden rajat ylittävän foorumin, jossa kansalliset 
päätöksentekijät voivat vaihtaa talous- ja työmarkkinakriiseistä kärsivien työnantajien ja 
työntekijöiden tukemiseen liittyviä käytäntöjä ja kokemuksia ja jossa voitaisiin 
hyödyntää tietoja tällaisista toimista, jotka on kerätty Eurofoundin Euroopan 
rakenneuudistuksen seurantavälineeseen (tukivälineet ja oikeudelliset tietokannat), ja 
kokemuksia vastaavista aiemmista toimista (kuten teollisen tuotannon tulevaisuutta 
Euroopassa koskevaan pilottihankkeeseen liittyvät Eurofoundin alueellisen 
teollisuuspolitiikan seminaarit tai rakenneuudistuksen ennakointia ja hallintaa koskevat 
työllisyyden pääosaston kansalliset seminaarit (A.R.E.N.A.S), jotka on toteutettu 
yhteistyössä unionin eri elinten kanssa (esim. työllisyyden pääosasto, Eurofound, 
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Cedefop);

30. palauttaa mieliin komission sitoumuksen arvioida nopeasti biologisia tekijöitä koskevan 
direktiivin (BAD) ja mahdollisesti muun työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön 
tarkistamista covid-19-kriisin valossa ja nopeuttaa toimiaan uuden työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevan unionin strategiakehyksen hyväksi; kehottaa tässä yhteydessä 
osoittamaan työllisyyden pääosaston asiasta vastaavalle yksikölle asianmukaiset 
resurssit tämän sitoumuksen täyttämiseksi;

31. on huolissaan komission ehdotuksesta yhdistää sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin liittyvät 
eri budjettikohdat, erityisesti kohdat, joista tuetaan työntekijäjärjestöille suunnattuja 
tiedotus- ja koulutustoimia, yritysten edustajille tiedottamista, heidän kuulemistaan ja 
osallistumistaan, työmarkkinasuhteita ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, yhdeksi 
budjettikohdaksi ”07 20 04 06 – Erityiset toimivaltuudet sosiaalipolitiikan alalla, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu mukaan luettuna”; katsoo, että aiempaan tapaan 
erilliset budjettikohdat takaisivat tarvittavan avoimuuden ja tarvittavat resurssit kaikille 
näille keskeisille aloille;

32. muistuttaa, että huolellisesti valmistellut pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat erittäin 
arvokkaita välineitä työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien uusien 
toimintojen ja politiikkatoimien käynnistämisessä ja että useat työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ideat on pantu aiemmin onnistuneesti täytäntöön 
pilottihankkeina tai valmistelutoimina; muistuttaa, että näistä välineistä olisi edistettävä 
sellaisia innovatiivisia ideoita, jotka ilmentävät nykyisen kriisin ja tulevien 
toimintapolitiikkojen tarpeita;

33. on kuitenkin huolissaan objektiivisuuden puutteesta komission ennakkoarvioinnissa, 
jolla on suuri vaikutus pilottihankkeiden ja valmistelutoimien hyväksymiseen 
parlamentissa, ja pitää tärkeänä, että komissio toimii niitä arvioidessaan avoimesti;

34. kehottaa lisäksi panemaan pilottihankkeet ja valmistelutoimet täytäntöön läpinäkyvästi 
ja niihin liittyvien hyväksyttyjen tavoitteiden ja suositusten mukaisesti; kehottaa 
komissiota pitämään tehokkuussyistä ensisijaisena, että nämä hankkeet ja toimet 
pannaan täytäntöön niiden unionin virastojen tuella, joiden asiantuntemukseen ne 
kuuluvat;

35. pitää tärkeänä ottaa merentakaiset maat ja alueet mukaan budjetointiin; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteitä ja rahoittamaan toimia, joilla puututaan 
covid-19-kriisin vaikutuksiin merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla.
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