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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta esittää asiasta vastaavalle budjettivaliokunnalle 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, josta 
Eurooppa-neuvosto, Euroopan 
parlamentti ja komissio antoivat 
julistuksen marraskuussa 2017,

Tarkistus 2
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että pandemia ja 
sen hillitsemiseksi käyttöön otetut 
rajoittavat toimenpiteet ovat vakavasti 
heikentäneet elinoloja Euroopassa ja 
paljastaneet monien eurooppalaisten 
kotitalouksien taloudellisen 
haavoittuvuuden; ottaa huomioon, että 
covid-19-kriisin ollessa pahimmillaan 
vuonna 2020 lähes puolella Euroopassa 
asuvista ihmisistä oli vaikeuksia saada 
rahat riittämään ja neljä kymmenestä 
eurooppalaisesta kertoi tuntevansa, että 
heidän taloudellinen tilanteensa oli 
heikentynyt pandemian alkamisen 
jälkeen; ottaa huomioon, että 
54 prosenttia vastaajista ilmoitti, että he 
eivät kykenisi säilyttämään elintasoaan 
pitempään kuin kolme kuukautta ilman 
tuloja, mikä osoittaa, että sosiaaliturva ja 
politiikka-aloitteet ovat äärimmäisen 
tärkeitä kriisin unionin kansalaisille 
aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten 
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vaikutusten lieventämiseksi;1

_________________________
1 Eurofound (2020), Living, work 
and COVID-19, COVID-19-sarja, 
Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
Luxemburg.

Tarkistus 3
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian taloudellisten vaikutusten 
vuoksi työpaikkojen epävarmuus ja pelko 
työpaikan menettämisestä ovat edelleen 
yleisiä ja että taloudellisen paineen 
alaisten kotitalouksien määrä on edelleen 
suuri; ottaa huomioon, että 13 prosenttia 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivista vastaajista, joilla ei ole 
henkilöstöä, ja 8 prosenttia työnantajalle 
työskennelleistä vastaajista joutui 
työttömiksi covid-19-pandemian 
puhkeamisen jälkeen2; toteaa, että 
nuorimpaan ikäryhmään (18–34-
vuotiaat) kuuluvat vastaajat ja perus- tai 
keskiasteen koulutuksen saaneet vastaajat 
olivat todennäköisemmin joutuneet 
työttömiksi pandemian aikana3; 
_________________________
2 Eurofound (2020), Living, work 
and COVID-19, COVID-19-sarja, 
Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
Luxemburg.
3 Eurofound (2020), Living, work 
and COVID-19, COVID-19-sarja, 
Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
Luxemburg.
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Tarkistus 4
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että covid-19-
kriisin ensimmäisen vaiheen aikana 
monet työssä olleet siirtyivät 
työmarkkinoiden ulkopuolelle ja että 
heidän lukumääränsä ylittää työttömiksi 
jääneiden lukumäärän; ottaa huomioon, 
että 4 prosenttia ennen pandemian 
puhkeamista työssä olleista ja 
työpaikkansa menettäneistä naisista 
joutui työmarkkinoiden ulkopuolelle, kun 
miesten vastaava osuus oli 1 prosentti; 
katsoo, että tarvitaan erityisiä toimia, sillä 
on osoitettu, että työmarkkinoille paluu 
on vaikeampaa työmarkkinoiden 
ulkopuolelta kuin työttömyydestä;

Tarkistus 5
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian välittömät 
työllisyysvaikutukset osoittavat, että 
epävarmemmissa työsuhteissa olevat 
työntekijät, kuten määräaikaiset tai 
tilapäiset työntekijät, työntekijät, joilla on 
useita työpaikkoja, tai tietyntyyppiset 
alustatyöntekijät, ovat alttiimpia 
työpaikan menettämiselle; ottaa 
huomioon, että tällaisilla työntekijöillä on 
usein tavallista heikompi sosiaaliturva ja 
heillä on vähemmän mahdollisuuksia 
saada yhteiskunnan tukea; katsoo, että 
jotta voidaan varmistaa keskipitkän ja 
pitkän aikavälin integroituminen 
työmarkkinoille eriarvoisuuden ja 
työmarkkinoiden segmentoitumisen 
välttämiseksi, on otettava käyttöön ja 
pantava täytäntöön kohdennettuja 
toimenpiteitä, joilla tuetaan näiden 



PE680.994v02-00 6/52 AD\1226205FI.docx

FI

työntekijöiden siirtymistä työttömyydestä 
tai työmarkkinoiden ulkopuolella 
olemisesta, jotta voidaan edistää hyvin 
toimivia ja osallistavia työmarkkinoita;4 
__________________________
4 Eurofound (2021), COVID-19: 
Some implications for employment and 
working life (tulossa); Eurofound (2020), 
New forms of employment: 2020 update.

Tarkistus 6
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että pandemian 
puhkeaminen on tuonut esiin 
oikeudenmukaisen liikkuvuuden ja 
turvallisen liikkuvuuden välillä olevan 
luontaisen yhteyden; ottaa huomioon, että 
monet raja- ja kausityöntekijät ovat covid-
19-kriisin yhteydessä erityisen 
haavoittuvassa asemassa työolojensa ja 
työterveytensä ja -turvallisuutensa 
suhteen; ottaa huomioon, että kriisin 
aikana on tullut esiin hälyttäviä tietoja 
raja- ja kausityöntekijöiden työ- ja 
elinoloihin liittyvien oikeuksien 
rikkomisesta ja täytäntöönpanon 
puutteesta; ottaa huomioon, että monet 
raja- ja kausityöntekijät ovat olennaisen 
tärkeitä sille, että voidaan huolehtia 
kriittisten hyödykkeiden ja palvelujen 
tarjoamisesta sellaisilla keskeisillä 
talouden aloilla kuin maatalous ja 
elintarviketuotanto, liikenne, logistiikka, 
rakentaminen, sosiaali- ja hoivapalvelut 
sekä sosiaalityö ja matkailu ja niiden 
lisäksi myös muun muassa sellaisilla 
aloilla kuin elintarvikkeiden jalostus ja 
pakkaaminen, kalastus, metsätalous, 
terveydenhuolto ja tutkimus, 
tietotekniikka ja lääketeollisuus sekä 
kriittinen infrastruktuuri, ja että he ovat 
elintärkeitä talouden elpymiseksi 
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toteutettavissa toimissa;

Tarkistus 7
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tuleville 
vuosille on epäilemättä tunnusomaista 
talous- ja työmarkkinakriisi, jossa 
työttömyys on korkea ja työvoimapula 
jatkuvaa, mitä ei saa jättää huomiotta 
varsinkaan aloilla, joilla on perinteisesti 
työvoimapulaa, jota pandemia pahentaa, 
kuten terveydenhuoltoalalla, ja katsoo, 
että tunnusomaisia ovat myös uudet 
vajeet, jotka liittyvät covid-19-
pandemiaan sekä digitaaliaikaan ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseen; 
katsoo, että vihreä siirtymä ja digitaalinen 
siirtymä ovat prioriteetteja ja että niiden 
valossa oikeudenmukaisuutta ja jatkuvaa 
oppimista koskevat painopisteet olisi 
sisällytettävä työajan lyhentämisen 
tukemiseen muun muassa EU:n SURE-
aloitteen avulla; ottaa huomioon, että 
koulutuksen aloittaminen lyhennettyyn 
työaikaan ja tilapäiseen työttömyyteen 
liittyvien ”seisokkien” aikana on edelleen 
vähäistä ja että seisokkien käyttö 
henkisen pääoman lisäämiseen on 
edelleen sidoksissa koulutustarpeiden 
vähäiseen suunnitteluun, kriisistä 
johtuviin rajallisiin resursseihin, sopivan 
koulutustarjonnan jatkuvaan 
puuttumiseen erityisesti aloilla, joihin 
pandemia on vaikuttanut eniten, sekä 
vaikeuksiin ennakoida seisokkien kestoa;

Tarkistus 8
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että työajan 
lyhentämistä koskevat järjestelyt on 
yhdistettävä edunsaajien 
aktivointitoimiin, kun aletaan luopumaan 
hätätoimenpiteiden käytöstä; pitää 
tärkeänä, että tulotukea ei poisteta liian 
aikaisin, mutta pitää samalla selvänä, että 
monet työpaikat ja yritykset ovat 
hävinneet kriisin seurauksena, minkä 
vuoksi tarvitaan asianmukaista aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa, jolla tuetaan 
työpaikkansa menettäneitä ja autetaan 
heitä saamaan kunnollisia työpaikkoja; 
ottaa huomioon, että tällaiset 
aktivointitoimet voisivat pakottaa 
työntekijät epävarmoihin työsuhteisiin, 
joissa ei ole tulevaisuudennäkymiä, ja 
katsoo, että olisi vältettävä tällaista 
käytäntöä;

Tarkistus 9
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että covid-19-
kriisi ja sulkutoimien tahattomat 
seuraukset uhkaavat vaarantaa 
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä 
vuosikymmenten aikana saavutetun 
edistyksen ja että tähän liittyy 
konkreettinen riski siitä, että naiset 
vetäytyvät työmarkkinoilta, ja 
kehityksestä, joka vahvistaa 
sukupolirooleja; ottaa huomioon, että 
alakohtaisen ja ammatillisen eriytymisen 
vuoksi naiset ovat yliedustettuina 
matalapalkkaisissa työpaikoissa ja osa-
aikatyössä ja covid-19-pandemian 
koettelemilla aloilla, minkä vuoksi naiset 
ovat muita suuremmassa vaarassa joutua 
kärsimään kriisin työllisyys- ja 
sosiaalisista seurauksista; katsoo, että 
tämä voisi entisestään heikentää 
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sukupuolten välistä työllisyyseroa, joka 
maksaa unionille yli 320 miljardia euroa, 
mikä vastaa 2,4:ää prosenttia EU:n 
BKT:stä;5

_________________________
5 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains?, Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.

Tarkistus 10
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että kun koulut 
suljetaan ja ihmiset työskentelevät kotoa 
käsin, syntyy konkreettinen riski 
sukupuolten välisten erojen 
kärjistymisestä ja työ- ja yksityiselämän 
konfliktista, jossa pienten lasten äidit 
joutuvat usein kantamaan suurimman 
taakan; ottaa huomioon, että lähes 
kolmanneksella naisista, joilla on pieniä 
lapsia, oli vaikeuksia keskittyä työhönsä, 
kun miehistä tätä tapahtui joka 
kuudennelle, ja että perhevelvoitteet ovat 
estäneet 24 prosenttia naisista saamasta 
haluamaansa aikaa työhön, kun miesten 
kohdalla osuus oli 13 prosenttia;6 ottaa 
huomioon, että politiikka-aloitteet 
naisten, heidän työmarkkinoille 
osallistumisensa ja taloudellisen 
riippumattomuutensa tukemiseksi ovat 
kiireellisiä näinä haastavina aikoina 
sukupuolten tasa-arvossa viime 
vuosikymmeninä saavutetun edistyksen 
säilyttämiseksi;
_________________________
6 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains?, Euroopan 
unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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Tarkistus 11
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että pandemia on 
todennäköisesti nopeuttanut suuntausta, 
jossa siirrytään etätyöhön, vaikka kaikilla 
työntekijöillä ei edes ole siihen 
mahdollisuutta; ottaa huomioon, että 
37 prosenttia EU:ssa tehdystä 
palkkatyöstä voidaan tällä hetkellä tehdä 
etänä ja että etätyö tulee todennäköisesti 
paljon yleisemmäksi kriisin jälkeen, koska 
työntekijöillä ja työnantajilla on yleisesti 
myönteisiä kokemuksia covid-19-
etätyöstä; ottaa huomioon, että etätyön 
lisääntyminen saattaa syventää eroja 
työmarkkinoilla ja että etätyöntekijät 
ilmoittavat muita todennäköisemmin työn 
ja perhe-elämän konflikteista, työn ja 
vapaa-ajan välisen rajan hämärtymisestä, 
ahdistuneisuuden tunteista, väsymyksestä 
sekä päänsärystä ja silmien 
rasittumisesta;7 ottaa huomioon, että 
etätyö voi myös johtaa työaikojen 
pidentymiseen, lyhyempiin lepotaukoihin 
työpäivien välillä ja työn tiivistymiseen, 
millä on vaikutuksia terveyteen ja 
hyvinvointiin; katsoo, että on 
suunniteltava politiikkatoimenpiteitä ja 
valvottava etätyöntekijöiden työoloja 
esimerkiksi yhdenmukaistetuilla EU:n 
laajuisilla kyselytutkimuksilla, kuten 
Euroopan työolotutkimuksella, ja että on 
kerättävä näyttöä nykyisen 
työlainsäädännön tehokkuudesta 
etätyöntekijöiden terveyden ja 
hyvinvoinnin suojelemisessa ja 
puuttumisessa mahdollisesti syntyvään 
eriarvoisuuteen;8

_________________________
7 Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital age, 
New forms of employment -sarja, 
Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
Luxemburg.
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8 Eurofound (2020), Teleworkability 
and the COVID-19 crisis: a new digital 
divide.

Tarkistus 12
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset 
osoittavat covid-19-kriisin valtavan 
vaikutuksen nuoriin, heidän 
mielenterveyteensä, heidän 
työllisyysnäkymiinsä ja henkisen 
pääoman kertymiseen; ottaa huomioon, 
että työllisyystilanteen heikkeneminen on 
vaikuttanut eniten nuoriin, jotka olivat jo 
vuoden 2008 kriisin uhreja, ja että 
nuorten osuus on ollut erittäin suuri myös 
lomautettujen työntekijöiden joukossa 
covid-19-kriisin jälkeen; ottaa huomioon, 
että pandemian vaikutukset koulutukseen 
vahingoittavat myös nuorten 
mahdollisuuksia kerätä henkistä pääomaa 
ja taitoja, ja ottaa huomioon, että päätös 
koulujen sulkemisesta ja nopeasta 
siirtymisestä verkko-opetukseen paljasti 
eri maiden ja koulutuskeskusten erilaiset 
valmiustasot, jolloin on vaarana, että 
eriarvoisuus kaikkein etuoikeutetuimpien 
ja heikoimmassa asemassa olevien välillä 
kasvaa; ottaa huomioon, että sosiaalisia 
kokoontumisia ja liikkuvuutta koskevat 
rajoitukset ovat vaikuttaneet haitallisesti 
nuorten mielenterveyteen; ottaa 
huomioon, että vuonna 2020 55 prosenttia 
nuorista oli vaarassa ajautua 
masennukseen ja että yksi viidestä tunsi 
olevansa yksinäinen ja ahdistunut, mikä 
on paljon suurempi osuus kuin muun 
väestön keskuudessa, ja että näiden 
ongelmien jäljet näkyivät vielä sen 
jälkeen, kun yhteiskunnat ja taloudet oli 
avattu uudelleen;9

_________________________
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9 Eurofound 2021, The impact of 
COVID19 on Youth (tulossa).

Tarkistus 13
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemialla on vakavia vaikutuksia 
kaikkiin Euroopan maihin ja että on 
olemassa konkreettinen riski, että covid-
19-kriisi vaikuttaa jäsenvaltioihin eri 
tavoin riippuen niiden talouden 
rakenteesta ja kriisin hillitsemiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä; ottaa 
huomioon, että välttääkseen 
sosiaalipolitiikan tuloksia koskevien 
uusien erojen syntymistä jäsenvaltioiden 
välille hallitukset ja Euroopan unioni 
ovat käynnistäneet monenlaisia 
politiikka-aloitteita ja ottaneet käyttöön 
elvytyspaketteja, kuten NextGenEU-
aloitteen ja SURE-aloitteen, jotta voidaan 
lieventää kriisin raskaita taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia; katsoo, että 
tehokkaat sosiaaliturvajärjestelmät ovat 
ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan 
ehkäistä köyhyyttä, työttömyyttä ja 
pimeää työntekoa, ja katsoo, että ne 
voivat toimia vahvoina taloudellisina ja 
sosiaalisina vakauttajina ja samalla lisätä 
kokonaiskysyntää;

Tarkistus 14
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että EU ja jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet monenlaisia toimia 
minimoidakseen pandemian vaikutuksia 
yrityksiin, työntekijöihin ja kansalaisiin; 
ottaa huomioon, että toimenpiteiden 
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luonne on muuttumassa ja laajenemassa 
esimerkiksi siten, että keskitytään entistä 
enemmän työpaikkojen ja 
työskentelytapojen mukauttamiseen, mikä 
edellyttää erilaisia lähestymistapoja työn 
johtamiseen ja organisointiin; toteaa, että 
välineet, joilla kerätään ja jäsennetään 
tietoa noudatetusta lähestymistavasta, 
kuten Eurofoundin COVID-19-EU 
PolicyWatch -tietokanta tai Euroopan 
rakenneuudistuksen seurantavälineen 
tukivälinetietokantaan kirjatut 
jäsennellymmät välineet, ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan seurata kehitystä ja 
antaa näyttöä niiden arvioinnista;

Tarkistus 15
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että vuoden 2022 
talousarviossa on käsiteltävä covid-19-
pandemian aiheuttamia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä haasteita ja tuettava 
työntekijöitä ja yrityksiä siirryttäessä 
kohti vahvemmin yhteisvastuullisuuteen 
perustuvaa digitaalista, vihreämpää ja 
ilmastoneutraalia taloutta; katsoo, että 
ennennäkemättömän kriisin aikana 
komission vuoden 2022 talousarvion 
keskeisiin tavoitteisiin olisi kuuluttava 
lasten köyhyyden poistaminen, nuorten 
tukeminen tarjoamalla heille koulutusta 
ja mahdollisuuksia menestymiseen, 
työttömyyden torjuminen ja useampien 
naisten saaminen työmarkkinoille;

Tarkistus 16
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että sosiaalisilla 
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investoinneilla tarkoitetaan ihmisiin 
investoimista heidän elinolojensa 
parantamiseksi; ottaa huomioon, että 
sosiaalisten investointien kannalta 
keskeisiä politiikanaloja ovat muun 
muassa sosiaaliturva, terveydenhuolto, 
pitkäaikaishoito, koulutus, asuminen, 
työllisyys, oikeusasiat ja sosiaalipalvelut 
muita heikommassa asemassa oleville 
ryhmille; ottaa huomioon, että hyvin 
suunnitellut sosiaalipolitiikat edistävät 
voimakkaasti kestävää kehitystä ja kasvua 
sekä suojelevat ihmisiä köyhyydeltä ja 
toimivat talouden vakauttajina;

Tarkistus 17
Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Takaisin oikeille raiteille: vuoden 2022 
talousarvio covid-19-kriisistä toipumista 
varten

Takaisin oikeille raiteille: vuoden 2022 
talousarvio covid-19-kriisistä toipumista 
varten ja prioriteetit pandemian 
taloudellisten ja sosiaalisten seurausten 
käsittelemiseksi sekä oikeudenmukaisen 
siirtymän ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
varmistamiseksi

Tarkistus 18
Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. korostaa, että covid-19-pandemian 
vaikutukset ovat laajuudeltaan, 
ulottuvuudeltaan ja kooltaan 
ennennäkemättömiä, vaikuttavat 
miljoonien ihmisten terveyteen ja 
sosioekonomiseen tilanteeseen 
Euroopassa ja johtavat 
ennennäkemättömään kriisiin, jolla on 
katastrofaalisia seurauksia ihmisille ja 
heidän perheilleen, työntekijöille ja 
yrityksille; korostaa tässä yhteydessä, että 
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vuosi 2022 on edelleen kriittinen ja 
edellyttää siksi ennennäkemättömiä 
toimia ja sosiaalista ja kestävää 
talousarviota, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen, mukaan lukien epätyypilliset 
kotitaloudet, kuten hlbtiq+-perheet tai 
yksinhuoltajaperheet, sekä vanhukset, 
maahanmuuttajat ja pakolaiset, romanit, 
lapset ja nuoret, vähävaraisimmat ja muut 
heikommassa asemassa olevat ryhmät;

Tarkistus 19

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. ottaa huomioon erityisen 
epävarmat talousnäkymät, joiden ei 
odoteta elpyvän pandemiaa edeltävälle 
tasolle vuonna 2022, ja välttämättömän 
tarpeen toipua nopeasti covid-19-
pandemian aiheuttamista taloudellisista ja 
sosiaalisista vahingoista ja katsoo, että 
unionin talousarviolla 
varainhoitovuodeksi 2022 olisi oltava 
entistäkin tärkeämpi tehtävä pyrittäessä 
varmistamaan myönteinen ja tuntuva 
vaikutus kansalaisten elämään, 
edistämään Euroopan talouden 
tukemista, houkuttelemaan investointeja, 
tukemaan työpaikkojen luomista 
kaikkialla unionissa ja helpottamaan 
taloudellisen, sosiaalisen, alueellisen ja 
sukupolvien välisen eriarvoisuuden 
vähentämistä;

1. katsoo, että vuotta 2022 leimaavat 
haasteet, jotka johtuvat Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta ja digitaalisesta 
siirtymästä, joita covid-19-kriisi kiihdyttää 
voimakkaasti ja jotka vaikuttavat 
erityisesti työmarkkinoihin, ja että sitä 
leimaavat myös erityinen epävarmuus 
taloudesta, jonka ei odoteta elpyvän 
pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 
2022, ja välttämätön tarve toipua nopeasti 
covid-19-pandemian aiheuttamista 
taloudellisista ja sosiaalisista vahingoista 
sekä tarve rakentaa yhteiskuntaa, joka 
kestää mahdollisia tulevia kriisejä;

Tarkistus 20

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa erityisesti, että 
elpymispyrkimyksillä olisi tarjottava 
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laadukkaita työllistymismahdollisuuksia, 
jotka sopivat yhteen Euroopan 
digitalisaation ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja kestävän 
kehityksen kanssa ilmastoneutraalissa 
taloudessa, ja että niitä olisi täydennettävä 
vahvalla sosiaalisella ulottuvuudella, jolla 
puututaan sosiaaliseen ja taloudelliseen 
eriarvoisuuteen ja kriisin pahiten 
koettelemien henkilöiden, erityisesti 
nykyisin ja mahdollisesti jatkossa 
haavoittuvassa asemassa olevien ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
tarpeisiin;

Tarkistus 21

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa siksi, että unionin vuoden 
2022 talousarviolla olisi oltava vahva 
sosiaalinen ulottuvuus, joka edistää 
kestävää kasvua, yhteenkuuluvuutta ja 
ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista 
lähentymistä sekä talouden ohjausta ja 
hallintaa; katsoo lisäksi, että sen on 
oltava keskeisessä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan myönteinen ja tuntuva 
vaikutus kansalaisten elämään ja heidän 
sosiaalis-taloudelliseen hyvinvointiinsa, 
edistämään Euroopan talouden 
tukemista, houkuttelemaan investointeja 
ja tukemaan työpaikkojen säilymistä ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomista 
kaikkialla unionissa ja kun pyritään 
vähentämään taloudellista, sosiaalista, 
alueellista, intersektionaalista ja 
sukupolvien välistä eriarvoisuutta; 
korostaa, että kriisin kokonaisvaikutukset 
eivät ole vielä näkyvissä, erityisesti kun 
otetaan huomioon työttömyyden kasvun 
riski, ja siksi on olennaisen tärkeää, että 
turvaverkot pystyvät säilyttämään 
toimintakykynsä vuonna 2022;
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Tarkistus 22

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. aikoo siksi vahvistaa eteenpäin 
suuntautuvan, elpymisprosessin kannalta 
tärkeän talousarvion, jonka avulla unioni 
voi vauhdittaa investointeja ja torjua 
työttömyyttä, edistää digitaalista ja vihreää 
siirtymää, parantaa nuorten 
tulevaisuudennäkymiä ja vastata 
väestöhaasteisiin sekä varmistaa 
turvallisen ja vauraan elinympäristön 
EU:n kansalaisille; pitää näitä painopisteitä 
olennaisen tärkeinä elpymisen jatkamiseksi 
ja perustan luomiseksi kestävämmälle 
unionille;

2. korostaa siksi, että vuodeksi 2022 
on laadittava kunnianhimoinen ja 
eteenpäin suuntautuva kestävä 
talousarvio, joka on tärkeä 
elpymisprosessin ja kestävyyden 
rakentamista koskevan prosessin kannalta 
ja jossa keskitytään asettamaan etusijalle 
covid-19-kriisin sosiaaliset, taloudelliset 
ja työllisyysvaikutukset ja lieventämään 
niitä, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia 
työntekijöitä Euroopassa suojellaan eikä 
ketään jätetä jälkeen, ja jolla tuetaan 
yritysten ja jäsenvaltioiden elpymistä; 
katsoo, että vuoden 2022 talousarvion olisi 
mahdollistettava se, että unioni voi 
vauhdittaa investointeja ja torjua 
työttömyyttä, erityisesti 
nuorisotyöttömyyttä, ja työmarkkinoiden 
muutosta, edistää digitaalista ja vihreää 
siirtymää, parantaa nuorten 
tulevaisuudennäkymiä ja vastata 
väestöhaasteisiin, torjua köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, erityisesti lasten 
köyhyyttä, ja varmistaa ihmisarvoiset 
työolot ja niiden tehokkaan 
täytäntöönpanon, pitkän aikavälin 
turvallisuuden, riittävän sosiaalisen 
suojelun, mahdollisuudet kaikille ilman 
syrjintää ja vammaisille henkilöille 
mukautetun työympäristön sekä edistää 
turvallista ja vaurasta elinympäristöä 
EU:n kansalaisille; pitää näitä painopisteitä 
olennaisen tärkeinä elpymisen jatkamiseksi 
ja perustan luomiseksi kestävämmälle 
unionille;

Tarkistus 23
Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa tässä yhteydessä, että 
heinäkuun neuvostossa aikaansaatu 
sopimus on merkittävä, koska se antaa 
jäsenvaltioille oikean välineen reagoida 
tähän ennennäkemättömään tilanteeseen 
ja estää kriisiä etenemästä kohti uutta 
epäsymmetristä shokkia, ja korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta tunnistaa ne, jotka 
ovat avun tarpeessa ja joilla ei ole 
virallista ja epävirallista tukea 
taloudellisten vaikeuksien vaikutusten 
lieventämiseksi, ja tukea tällaisia 
henkilöitä;

Tarkistus 24
Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa kumppanuusperiaatteen 
merkitystä, jotta varmistetaan 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastot) 
rahoitettavien hankkeiden suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan; pitää 
välttämättömänä, että 
kumppanuusperiaate sisällytetään ERI-
rahastoihin ja muihin asiaankuuluviin 
EU:n rahastoihin, kuten elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen ja REACT-
EU-välineeseen; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita investoimaan kussakin 
ohjelmassa vähintään 0,25 prosenttia 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
valmiuksien kehittämiseen, mukaan 
lukien koulutus, verkottumistoimet ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistaminen, sekä toimiin, joita 
työmarkkinaosapuolet toteuttavat yhdessä 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
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osallisuutta koskevien politiikkatoimien 
toteuttamiseksi;

Tarkistus 25
Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. korostaa, että ennen covid-19-
pandemiaa yli 100 miljoonaa 
eurooppalaista kamppaili päivittäin 
köyhyyden ja aineellisen puutteen kanssa 
ja että tilanne tulee jatkossa entisestään 
heikkenemään pandemian seurauksena; 
tunnustaa kaikkien sosiaalialalla 
toimivien eurooppalaisten rahastojen ja 
ohjelmien ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+), 
nuorisotyöllisyysaloitteen, Euroopan 
globalisaatiorahaston, työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskevan 
Euroopan unionin ohjelman (EaSI-
ohjelma), vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD), 
REACT-EU-välineen ja elpymis- ja 
palautumistukivälineen keskeisen 
merkityksen elpymisessä seuraavien 
vuosien aikana; vaatii siksi, että kaikilla 
sosiaalialan ohjelmilla ja erityisesti 
ESR+:lla ja FEAD-rahastolla on 
riittävästi rahoitusta työttömyyden kasvun 
ja köyhyyden lisääntymisen kääntämiseksi 
Euroopassa;

Tarkistus 26
Päätöslauselmaesitys
2 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 d. muistuttaa, että ESR+ on covid-
19:n jälkeinen tärkein 
elpymisrahoitusväline ja väline, jolla 
vahvistetaan Euroopan sosiaalista 
ulottuvuutta panemalla täytäntöön 
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Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteet; katsoo, että ESR+:n 
määrärahojen mahdollinen 
vähentäminen uhkaa vaarantaa 
tehokkaan elpymisen ja rahaston 
keskeisten tavoitteiden täytäntöönpanon, 
erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja 
nuorten ja ikääntyneiden työttömyyden, 
lasten köyhyyden, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen riskin sekä 
syrjinnän torjunnan, sekä sen, että 
varmistetaan työmarkkinaosapuolten 
tehostettu vuoropuhelu, puututaan pitkän 
aikavälin rakenteelliseen 
väestömuutokseen ja taataan kaikille ja 
erityisesti ikääntyvälle väestölle 
mahdollisuus käyttää elintärkeitä ja 
keskeisiä palveluja, kuten 
terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, 
liikkuvuuteen, riittävään ravitsemukseen 
ja kunnolliseen asumiseen liittyviä 
palveluja;

Tarkistus 27
Päätöslauselmaesitys
2 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 e. panee merkille, että on otettu 
käyttöön ESR+:sta rahoitettuja 
väliaikaisia toimenpiteitä 
poikkeusolosuhteisiin vastaamiseksi; 
toteaa jälleen, että temaattista 
keskittämistä koskevat velvoitteet on 
säilytettävä kaikkina aikoina, myös 
silloin, kun on kyse poikkeuksellisista 
velvoitteista, jotka vaarantaisivat ESR+:n 
keskeiset tavoitteet ja investoinnit, sekä 
ESR+:n tekemien investointien hyvästä 
käytöstä ja tehokkuudesta, sillä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio 
voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla laajennetaan ESR+:n 
soveltamisalaa ja vähennetään 
temaattisen keskittämisen velvoitteita; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita priorisoimaan 
ja käyttämään kaikki elpymispaketin 
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käytettävissä olevat resurssit sen 
viimeisenä käyttövuonna, koska ESR+:aa 
ei ole suunniteltu hätätilanteen välineeksi 
ja se on edelleen tärkein eurooppalainen 
väline Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteiden toteuttamiseksi;

Tarkistus 28
Päätöslauselmaesitys
2 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 f. katsoo, että työajan 
lyhentämisjärjestelyjä on vahvistettava ja 
täydennettävä massiivisilla investoinneilla 
aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, jotta 
vältetään rakennetyöttömyyden 
lisääntyminen erityisesti nuorten ja yli 55-
vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
kehittää yhteinen lähestymistapa 
aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, joka 
perustuu SURE-välineestä saatuihin 
kokemuksiin, ja suunnitella pysyviä EU:n 
jälleenvakuutusmekanismeja, jotka 
koskevat työllisyyttä, sosiaalista suojelua 
ja työttömyysetuuksia koskevia valtion 
menoja; toteaa lisäksi, että komissio on 
sitoutunut ottamaan käyttöön pysyvän 
välineen eurooppalaisen 
työttömyysvakuutusjärjestelmän 
muodossa, ja kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ottamaan järjestelmän 
viipymättä käyttöön;

Tarkistus 29
Päätöslauselmaesitys
2 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 g. vaatii, että työajan 
lyhentämisjärjestelyille myönnettävän 
unionin tuen ehtona olisi oltava 
samantasoisten työolojen ja -ehtojen ja -
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oikeuksien säilyttäminen, mukaan lukien 
suoja irtisanomiselta ja palkkojen 
alentamiselta, ja että unionin tuen saajien 
ei pitäisi missään tapauksessa maksaa 
bonuksia johtajille tai osinkoja 
osakkeenomistajille eivätkä ne saisi olla 
veroparatiiseihin perustettuja yhtiöitä tai 
heikentää työehtosopimusneuvotteluja, 
työntekijöiden osallistumista tai 
yhteistoimintaa yritysten 
päätöksentekoprosesseissa;

Tarkistus 30
Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Elinvoimainen talous investointien 
lisäämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi

Elinvoimainen talous investointien 
lisäämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi 
ja täyden sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseksi

Tarkistus 31

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat 
edelleen Euroopan talouden selkäranka ja 
että niillä on edelleen keskeinen rooli 
työpaikkojen ja kasvun luomisessa; 
painottaa asianmukaisesti rahoitetun 
sisämarkkinaohjelman merkitystä, jotta 
voidaan parantaa pienten yritysten 
kilpailukykyä kehittämällä digitaalisia ja 
yrittäjyyteen liittyviä taitoja; korostaa 
myös InvestEU-ohjelman mahdollisuuksia, 
sillä sen avulla voidaan saada käyttöön 
kestäviä, innovatiivisia ja sosiaalisia 
investointeja ja tarjota pääomatukea kriisin 
koettelemille pk-yrityksille;

3. muistuttaa, että pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat 
edelleen Euroopan talouden ja 
työmarkkinoiden selkäranka ja että niillä 
on jatkossakin keskeinen rooli 
työpaikkojen ja kasvun luomisessa; 
painottaa asianmukaisesti rahoitetun 
sisämarkkinaohjelman merkitystä, jotta 
voidaan parantaa pienten yritysten 
kilpailukykyä kehittämällä digitaalisia ja 
yrittäjyyteen liittyviä taitoja; korostaa 
myös InvestEU-ohjelman mahdollisuuksia, 
sillä sen avulla voidaan saada käyttöön 
kestäviä, innovatiivisia ja sosiaalisia 
investointeja ja tarjota pääomatukea ja 



AD\1226205FI.docx 23/52 PE680.994v02-00

FI

investointeja henkiseen pääomaan kriisin 
koettelemille pk-yrityksille; korostaa 
erityisesti yhteisötalouden yritysten 
keskeistä roolia ja tarvetta tukea niitä, 
sillä ne hoitavat tärkeitä sosiaalisia 
tehtäviä ja tarjoavat usein työtä 
haavoittuvassa asemassa oleville ja 
syrjäytyneille ryhmille;

Tarkistus 32

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa pk-yritysten 
haavoittuvuutta nykyiselle kriisille, 
meneillään oleville nopeille 
työmarkkinamuutoksille ja 
osaamisvajeelle; korostaa lisäksi, että 
liiallinen hallinnollinen rasitus vaikuttaa 
erityisesti pk-yrityksiin, mikä on erityisen 
oleellista covid-19-pandemian 
aiheuttaman talouskriisin yhteydessä;

Tarkistus 33
Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. toteaa, että toimeentuloon riittävät 
palkat ovat oikeudenmukaisten työolojen 
ja -ehtojen ja kukoistavan sosiaalisen 
markkinatalouden avaintekijä ja että 
palkkatason olisi oltava sellainen, että 
työntekijät voivat täyttää omat ja 
perheenjäsentensä tarpeet; katsoo, että 
kaikkien työntekijöiden unionissa olisi 
saatava palkkaa, joka takaa vähintään 
kohtuullisen elintason; korostaa, että 
EU:n talousarviolla olisi tuettava 
investointeja laadukkaisiin työpaikkoihin 
ja toimeentuloon riittävään palkkaan;
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Tarkistus 34
Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. muistuttaa, että kaiken yrityksille 
annettavan EU:n taloudellisen tuen 
ehdoksi olisi asetettava, että yritykset 
noudattavat sovellettavia työoloja ja -
ehtoja koskevia velvoitteita ja/tai 
työnantajan velvoitteita, jotka 
vahvistetaan asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa;

Tarkistus 35

Päätöslauselmaesitys
3 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 d. korostaa, että unionin 
talousarviosta olisi tuettava jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä täyttämään ILO:n 
ammattientarkastusta teollisuudessa ja 
kaupassa koskevaan yleissopimukseen 
liittyvät sitoumuksensa 
työsuojelutarkastajien määrän osalta 
siten, että jäsenvaltioita autetaan 
parantamaan 
täytäntöönpanovalmiuksiaan ja 
noudattamaan ILO:n suositusta, jonka 
mukaan 10 000:ta työntekijää kohti olisi 
oltava yksi työsuojelutarkastaja, ja siten, 
että vahvistetaan ammattiliittojen 
työsuojeluedustajien roolia;

Tarkistus 36

Päätöslauselmaesitys
3 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 e. huomauttaa, että olisi asetettava 
saataville varoja, joilla varmistetaan 
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työterveys- ja työturvallisuussääntöjen 
asianmukainen ja täysimääräinen 
soveltaminen ja täytäntöönpano, mikä on 
keskeinen toimenpide SARS-CoV-2-
viruksen leviämisen rajoittamiseksi ja 
taloudellisen toiminnan palauttamiseksi 
normaaliksi;

Tarkistus 37

Päätöslauselmaesitys
3 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 f. muistuttaa, että 
työsuojeluviranomaisten olisi oltava 
vahvasti mukana sekä covid-19-tartunnan 
ehkäisemiseen tähtäävien työterveys- ja 
työturvallisuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanossa että työnantajille ja 
työntekijöille annettavan ohjauksen ja 
avun kehittämisessä ja että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä suuririskisiin 
aloihin, kuten terveydenhuoltoon, 
palveluihin, koulutukseen ja 
liikenteeseen;

Tarkistus 38

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tähdentää, että investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin on jatkettava, 
erityisesti jotta EU olisi vihreän siirtymän 
ja digitaalisen muutoksen liikkeellepaneva 
voima; painottaa tässä mielessä Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman erityisiä ansioita 
ja pitää olennaisen tärkeänä, että pk-
yrityksille tarjotaan asianmukaista tukea 
tutkimukseen ja innovointiin, jotta ne 
voivat olla aktiivisesti mukana näissä 
valtavissa haasteissa;

4. tähdentää, että investointeja 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
innovointiin on jatkettava, erityisesti jotta 
EU olisi vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen liikkeellepaneva voima; 
painottaa tässä mielessä Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman erityisiä ansioita 
ja pitää olennaisen tärkeänä, että pk-
yrityksille tarjotaan asianmukaista tukea 
koulutukseen, myös ammatilliseen 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
innovointiin, jotta ne voivat olla aktiivisesti 
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mukana näissä valtavissa haasteissa;

Tarkistus 39

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä REACT-EU-
välineestä vuodeksi 2022 saatavilla olevaa 
lisärahoitusta erityisesti ESR:n ja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston toimien 
osalta ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
nämä resurssit nopeasti käyttöön kriisin 
sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi;

Tarkistus 40

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tukee voimakkaasti aluepolitiikkaa, 
joka on EU:n talousarvion ensisijainen 
investointiväline ja mahdollistaa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteutumisen ja on 
myös yksi elpymisen kulmakivistä; 
korostaa sen olevan tärkeä EU:n 
strategisten tavoitteiden, kuten 
työllisyyden, vihreän talouden ja 
innovoinnin, saavuttamisen kannalta sekä 
osallistavamman ja kestävämmän unionin 
liikkeellepaneva voima;

5. tukee voimakkaasti Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja EU:n 
talousarvion ensisijaisena 
rahoitusvälineenä, joka mahdollistaa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteutumisen ja on 
myös yksi elpymisen kulmakivistä; 
korostaa niiden olevan tärkeä EU:n 
strategisten tavoitteiden, kuten 
työllisyyden, köyhyyden torjunnan, 
ilmastoneutraalin talouden ja innovoinnin, 
saavuttamisen kannalta sekä 
osallistavamman ja kestävämmän unionin 
liikkeellepaneva voima; korostaa 
aluepolitiikan uusia haasteita ja erityisesti 
oikeudenmukaista siirtymää sekä tarvetta 
ylläpitää ja kehittää asianomaisten 
alueiden teollista potentiaalia ja henkistä 
pääomaa; korostaa, että aluepolitiikalla 
on oltava keskeinen rooli kaikkien 
ihmisten yhtäläisten työmahdollisuuksien 
edistämisessä ja työntekijöiden 
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uudelleenkoulutuksen tukemisessa 
tarjoamalla asianmukaista elinikäistä 
koulutusta; korostaa sukupuolten tasa-
arvon merkitystä rahastojen 
täytäntöönpanossa, koska se on 
välttämätön edellytys kasvua, työllisyyttä 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevien EU:n tavoitteiden 
saavuttamiselle;

Tarkistus 41
Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että pandemian aikana 
ja sen jälkeen ensisijaisena tavoitteena on 
säilyttää työpaikat ja että tätä varten EU:n 
talousarviossa olisi otettava paremmin 
huomioon ja koordinoitava 
hätätoimenpiteiden jatkamista ja 
laajentamista kaikkien työntekijöiden, 
myös epävarmassa työsuhteessa olevien 
työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien, suojelemiseksi niin 
kauan kuin se on tarpeen talouden 
täysimääräiseen elpymiseen asti;

Tarkistus 42
Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että unionin ohjelmissa 
olisi keskityttävä hankkeisiin, joilla 
edistetään ja tehostetaan olemassa olevien 
työpaikkojen säilyttämistä ja sellaisten 
uusien laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, joissa kunnioitetaan 
työntekijöiden oikeuksia ja joissa on 
vakaat ja säännellyt palkkaehdot ja 
työolot, sekä torjutaan tehokkaasti ja 
määrätietoisesti köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä; korostaa myös, että on 
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tärkeää poistaa köyhyys, myös lasten 
köyhyys, ja puuttua sosiaaliseen 
eriarvoisuuteen ja nuorisotyöttömyyteen 
sekä nuorten työmarkkinoille pääsyn 
ongelmiin;

Tarkistus 43
Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. katsoo, että työttömyyden 
vaikutusten seuranta pandemian aikana, 
erityisesti jos työttömyys on lisääntynyt 
merkittävästi, on tärkeää, koska näitä 
vaikutuksia voi olla vaikeampi lieventää 
tilapäisellä tuella, ja korostaa lisäksi, että 
työttömyysturvanormien ja aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan tarkistaminen on 
ratkaisevan tärkeää työmarkkinoiden 
rakenteissa odotettavissa olevien 
muutosten käsittelyssä;

Tarkistus 44
Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. on vahvasti sitä mieltä, että 
kaikkien työntekijöiden olisi 
ammattiasemasta tai toimialasta 
riippumatta saatava työlainsäädännön 
tarjoamaa suojaa työsopimuksestaan tai 
työsuhteensa luonteesta riippumatta ja 
että heitä olisi suojeltava kaikenlaiselta 
syrjinnältä tai poikkeuksilta, jotka 
rankaisevat nuoria työntekijöitä tai muita 
heikommassa asemassa olevia ryhmiä; 
toteaa, että useimmat covid-19-kriisin 
pahiten koettelemista aloista ovat 
naisvaltaisia ja keskeisiä aloja, että 
joillakin näistä aloista työolot ovat 
epävarmoja ja että elpymisjakson aikana 
olisi toteutettava erityisiä toimia ja 
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osoitettava erityisiä resursseja näiden 
alojen työehtojen ja merkityksen 
tunnustamisen parantamiseksi;

Tarkistus 45
Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vakuuttaa jälleen, että EU4Health-
ohjelma on tärkeä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia, sillä uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä siitä 
tuli suurin terveysalan ohjelma, jota EU:n 
talousarviosta on koskaan rahoitettu; 
odottaa kaikkien terveydenhuoltoalan 
lisäinvestointeja edistävien EU:n 
ohjelmien, kuten ESR+, EAKR, Horisontti 
Eurooppa -ohjelma ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelma, välisten synergioiden 
lujittamista;

6. vakuuttaa jälleen, että EU4Health-
ohjelma on tärkeä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia, sillä uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä siitä 
tuli suurin terveysalan ohjelma, jota EU:n 
talousarviosta on koskaan rahoitettu; 
kehottaa käyttämään unionin varoja 
terveydenhuollon saatavuuden 
varmistamiseksi kaikille edistämällä 
lääkäreiden sijoittautumista 
maaseutualueille ja sairaaloiden 
säilyttämistä niillä; kannustaa 
voimakkaasti laatimaan yhteiset normit 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja 
luomaan tasapainoisia ratkaisuja, joilla 
varmistetaan rokotteiden saatavuus 
alkaen altteimmista ihmisryhmistä; 
odottaa kaikkien terveydenhuoltoalan 
lisäinvestointeja edistävien EU:n 
ohjelmien, kuten ESR+, EAKR, Horisontti 
Eurooppa -ohjelma ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelma, välisten synergioiden 
lujittamista;

Tarkistus 46
Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta vahvistaa yleisiä 
ja solidaarisuuteen perustuvia julkisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä osana EU:n 
sosiaalista mallia ja sitoutumista 
laadukkaisiin julkisiin palveluihin 
investoimalla julkisiin, voittoa 
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tavoittelemattomiin järjestelmiin, jotta 
varmistetaan, että on riittävästi pätevää, 
hyvin koulutettua ja hyvin palkattua 
henkilöstöä, joka pystyy vastaamaan 
väestön tarpeisiin; suosittelee 
voimakkaasti investointeja koulutukseen 
ja osaamiseen parantamalla ammatillisten 
koulutusohjelmien erikoistumista ja 
tarjoamalla työntekijöille oikeuden 
osallistua aktiiviseen 
työmarkkinapolitiikkaan; kehottaa 
jäsenvaltioita torjumaan 
terveydenhuollon ammattilaisista 
vallitsevaa pulaa investoimalla 
osaamiseen ja arvostamalla ja tukemalla 
terveydenhuollon ammatteja ja tekemällä 
niistä houkuttelevampia ja parantamalla 
niihin pääsyä kiinnittäen erityistä 
huomiota maaseutualueisiin ja syrjäisiin 
alueisiin;

Tarkistus 47
Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa, että vaara 
mielenterveysongelmien lisääntymisestä 
ja henkisen hyvinvoinnin heikkenemisestä 
on huomattava ongelma, jota työpaikan 
menettäminen ja työsuhteen epävarmuus 
pahentaisivat, ja katsoo, että ihmiset 
tarvitsevat lisätukea voidakseen palata 
normaaliin elämään ja selviytyäkseen 
pandemian aiheuttamista ongelmista, ja 
kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
huomiota keinoihin lieventää 
mielenterveysriskejä covid-19-
koronaviruspandemian uusien aaltojen 
yhteydessä;

Tarkistus 48
Päätöslauselmaesitys
Otsikko (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalinen elpyminen ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpano

Tarkistus 49
Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. muistuttaa, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpano täystyöllisyyden ja 
sosiaalisen edistyksen saavuttamiseksi 
erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden tarjoaman kestävän 
kasvun pohjalta, kaikkien tasa-arvon ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistäminen sekä lasten oikeuksien 
turvaaminen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaisesti ovat keskeisessä 
asemassa laadukkaiden työpaikkojen 
luomisessa ja vaurauden lisäämisessä 
kaikille;

Tarkistus 50
Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. korostaa, että on tärkeää turvata 
yhtäläiset oikeudet, kuten sosiaalinen 
suojelu ja toimeentuloturva, ja että 
työttömyyden, myös nuorisotyöttömyyden, 
torjumiseksi on toteutettava kiireellisiä 
toimia erityisesti covid-19-kriisin aikana; 
muistuttaa, että Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanon myötä 
nämä oikeudet ulotetaan koskemaan 
kaikkia työntekijöitä heidän 
työsuhteestaan riippumatta ja että niitä 
sovelletaan yhtä laajasti myös 
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epätyypillisissä työsuhteissa oleviin 
työntekijöihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin; katsoo, että 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa olisi täydennettävä 
perustamalla eurooppalaisia 
jälleenvakuutusmekanismeja, joilla 
suojellaan työllisyyttä ja torjutaan 
työttömyyttä, mukaan lukien työpaikkojen 
ja työntekijöiden tulojen säilyttäminen 
ulkoisissa häiriötilanteissa;

Tarkistus 51
Päätöslauselmaesitys
6 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 e. katsoo, että kunnianhimoinen 
korkean tason toimintasuunnitelma 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
20 periaatteen täytäntöönpanemiseksi ja 
sitoutuminen ylöspäin suuntautuvaan 
lähentymiseen auttaa saavuttamaan 
EU:ssa tasapainoisen ja kestävän 
talouskasvun, edistämään sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
syventämään EU:n taloudellista ja 
poliittista yhdentymistä; uskoo vakaasti, 
että toimintasuunnitelma toimii 
välineenä, jonka avulla EU, jäsenvaltiot 
ja työmarkkinaosapuolet voivat vastata 
unionin kohtaamiin haasteisiin, kuten 
digitalisaatioon, vihreään siirtymään ja 
väestörakenteen muutokseen, ja joka 
auttaa lieventämään covid-19-pandemian 
kielteisiä vaikutuksia terveyteen, 
työllisyyteen sekä sosiaalisiin ja 
taloudellisiin näkökohtiin; korostaa, että 
toimintasuunnitelman rahoittamiseen 
olisi osoitettava riittävästi resursseja ja 
että siihen asti, että pandemian 
taloudelliset vaikutukset näkyvät, sitä olisi 
täydennettävä yleisellä 
poikkeuslausekkeella, jota tuetaan EKP:n 
johdonmukaisilla politiikkatoimilla, sekä 
vakaus- ja kasvusopimuksella, jonka 
tavoitteena on ihmisten yleinen 
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hyvinvointi, työmarkkinoiden 
osallistavuus ja työntekijöiden suojelu;

Tarkistus 52
Päätöslauselmaesitys
6 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 f. katsoo, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen on edistettävä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa, jotta voidaan luoda 
vakaita ja laadukkaita työpaikkoja sekä 
lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
osallisuutta, ja korostaa, että sosiaaliset 
tavoitteet olisi valtavirtaistettava kaikkeen 
asiaankuuluvaan lainsäädäntöön ja 
säännöksiin sekä Next Generation EU -
elpymisvälineeseen liittyviin 
täytäntöönpanosuunnitelmiin;

Tarkistus 53
Päätöslauselmaesitys
6 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 g. muistuttaa, että sosiaalisen 
vuoropuhelun ja työmarkkinaosapuolten 
on oltava elpymissuunnitelman 
kulmakiviä, jotta voidaan lisätä 
sitoutumista uudistuksiin ja 
investointeihin ja varmistaa, että 
ekologinen ja digitaalinen siirtymä ovat 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia, ja katsoo, 
että työehtosopimusneuvottelut ovat 
avainasemassa tehokkaiden työllisyys- ja 
sosiaalisten tulosten aikaansaamisessa ja 
sosiaalisten oikeuksien paremman 
täytäntöönpanon varmistamisessa; 
korostaa, että työmarkkinaosapuolten 
olisi sekä kansallisella että EU:n tasolla 
osallistuttava merkittävästi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoon ja että ne olisi otettava 
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järjestelmällisesti mukaan kansallisten ja 
unionin elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan;

Tarkistus 54

Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Digitaalisen siirtymän ja vihreän siirtymän 
haasteisiin vastaaminen

Digitaalisen siirtymän ja vihreän siirtymän 
haasteisiin vastaaminen ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus

Tarkistus 55

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa covid-19-kriisin 
jouduttaneen kiireellistä tarvetta kuroa 
umpeen digitaalinen kuilu ja vauhdittaa 
Euroopan digitalisaatiota; huomauttaa, 
että EU:n ohjelmien väliset synergiat ovat 
tärkeitä, jotta voidaan luoda onnistuneet 
olosuhteet läpimurtoteknologioiden ja 
innovaatioiden markkinoille saattamisen 
nopeuttamiseksi; pitää Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmaa olennaisen tärkeänä 
Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi 
globaalissa digitaalitaloudessa ja 
teknologisen riippumattomuuden 
saavuttamiseksi; odottaa, että tällä 
ohjelmalla lisätään investointeja EU:n 
suurteholaskentaan, tekoälyyn, 
kyberturvallisuuteen ja edistyneen 
digitaalisen osaamisen edistämiseen koko 
taloudessa ja yhteiskunnassa;

7. muistuttaa, että digitaaliseen ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
olisi perustuttava sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, hyvinvoinnin 
lisäämiseen, sosiaaliseen edistykseen, 
turvallisuuteen, vaurauteen, tasa-arvoon 
ja osallisuuteen, sen olisi johdettava 
ihmisarvoisiin työoloihin ja siinä olisi 
kunnioitettava täysimääräisesti 
työntekijöiden oikeuksia; korostaa, että se 
edellyttää investointeja teollisuuden 
tuotantolaitosten mukauttamiseksi ja 
niihin liittyvien infrastruktuurien, 
yhteenliitettävyyden, verkkoturvallisuuden 
ja työn tulevan organisoinnin 
parantamiseksi sekä investointeja uusiin 
tapoihin tarjota työntekijöille sosiaalista 
ja organisatorista tukea, esimerkiksi 
parantamalla etätyöntekijöiden työoloja ja 
ottamalla käyttöön ”oikeuden olla 
tavoittamattomissa”; korostaa covid-19-
kriisin jouduttaneen kiireellistä tarvetta 
kuroa umpeen digitaalinen kuilu ja 
vauhdittaa Euroopan digitalisaatiota; 
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painottaa lisäksi tarvetta varmistaa, että 
digitaaliset investoinnit ja digitaalinen 
siirtymä ovat osallistavia ja että ketään ei 
jätetä jälkeen, ja että tämä koskee 
erityisesti heikommassa asemassa olevia 
ryhmiä ja alueita; korostaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää varmistaa 
internetin ja digitaalisten välineiden sekä 
digitaalisen koulutuksen laaja saatavuus 
kaikille, myös syrjäisillä ja 
maaseutualueilla, erityisesti vammaisille 
ja ikääntyneille henkilöille;

Tarkistus 56

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. huomauttaa, että EU:n ohjelmien 
väliset synergiat ovat tärkeitä, jotta 
voidaan luoda oikeat olosuhteet 
läpimurtoteknologioiden ja -
innovaatioiden markkinoille saattamisen 
nopeuttamiseksi; pitää Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmaa olennaisen tärkeänä 
Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi 
globaalissa digitaalitaloudessa ja 
teknologisen riippumattomuuden 
saavuttamiseksi; odottaa, että tällä 
ohjelmalla lisätään investointeja EU:n 
suurteholaskentaan, tekoälyyn, 
kyberturvallisuuteen ja edistyneen 
digitaalisen osaamisen edistämiseen koko 
taloudessa ja yhteiskunnassa; katsoo, että 
digitalisaation on perustuttava 
ihmiskeskeiseen ja eettiseen 
lähestymistapaan, koska ihmisarvoa ja 
ihmisoikeuksia on suojeltava digitaalisten 
välineiden ja tekoälyn kehittämisen ja 
käytön kaikissa vaiheissa;

Tarkistus 57
Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa, että keikkataloutta 
koskeviin uusiin haasteisiin on vastattava 
voimakkaasti, koska digitaalisia alustoja 
on yhä enemmän ja koska niissä 
työntekijöitä ei suojella eikä heillä ole 
oikeuksia; toteaa, että tämä johtuu 
näennäisten itsenäisten 
ammatinharjoittajien laajasta käytöstä ja 
epävarmoista työsuhteista, jotka 
kohdistuvat pääasiassa nuoriin 
työntekijöihin ja muihin haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin; korostaa, että 
on ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 
2022 yleistä talousarviota 
mahdollisimman tehokkaasti ja keskittyä 
tulevaisuuden osaamispolitiikkaan ja 
toimenpiteisiin, joilla tuetaan 
työmarkkinasiirtymää ja aiempaa 
parempaa mukautumista väestörakenteen 
muutokseen, automatisaatioon ja 
digitalisaatioon erityisesti parantamalla 
mahdollisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien ja heikossa asemassa olevien 
ryhmien integroitumista työmarkkinoille;

Tarkistus 58
Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa EU:n talousarvion 
keskeistä roolia, kun varmistetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
menestyksekäs täytäntöönpano ja 
oikeudenmukainen siirtymä kestävämpään 
ja palautumiskykyisempään talouteen; 
korostaa erityisesti tarvetta varmistaa, että 
uutta kasvustrategiaa tuetaan riittävin 
resurssein, jotta unioni voi täyttää 
sitoumuksensa ja samalla varmistaa, ettei 
ketään jätetä jälkeen, ja aikoo seurata 
tiiviisti strategian täytäntöönpanoa vuoden 
2022 talousarviossa; korostaa tässä 
yhteydessä, että EU:n nykyaikainen ja 

8. korostaa EU:n talousarvion 
keskeistä roolia, kun varmistetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
menestyksekäs täytäntöönpano ja 
oikeudenmukainen siirtymä kestävämpään 
ja palautumiskykyisempään talouteen 
parantamalla kaikkien hyvinvointia ja 
vähentämällä sosiaalista eriarvoisuutta ja 
taloudellista epätasapainoa 
jäsenvaltioiden välillä sekä sukupuolten 
ja sukupolvien välisiä eroja; korostaa 
erityisesti tarvetta varmistaa, että uutta 
kasvustrategiaa tuetaan riittävin resurssein, 
jotta unioni voi täyttää sitoumuksensa ja 
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kestävä infrastruktuuri on keskeinen tekijä 
kilpailukyvyn palauttamisessa ja EU:n 
strategisen riippumattomuuden 
kehittämisessä; tunnustaa näin ollen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja EU:n 
avaruusohjelmien lisäarvon;

samalla varmistaa, ettei 
oikeudenmukaisessa siirtymässä yhtäkään 
ihmistä eikä paikkaa jätetä jälkeen ja että 
siinä olisi puututtava sosiaaliseen ja 
taloudelliseen eriarvoisuuteen ja 
keskityttävä erityisesti työntekijöiden 
suojeluun, ja aikoo seurata tiiviisti 
strategian sekä ilmaston ja biologisen 
monimuotoisuuden valtavirtaistamisen 
täytäntöönpanoa vuoden 2022 
talousarviossa; toteaa jälleen, että 
siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen 
ja kestävään yhteiskuntaan on 
toteutettava yhdessä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanon kanssa; korostaa tässä 
yhteydessä, että EU:n nykyaikainen ja 
kestävä infrastruktuuri on keskeinen tekijä 
kilpailukyvyn palauttamisessa ja EU:n 
strategisen riippumattomuuden 
kehittämisessä; tunnustaa näin ollen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja EU:n 
avaruusohjelmien lisäarvon;

Tarkistus 59
Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja 
korostaa, että rahastossa on keskityttävä 
yksilöiden tarpeisiin ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin ja sen on johdettava 
sosiaaliseen kestävyyteen tukemalla 
ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen 
luomista, työntekijöiden 
uudelleenkoulutusta ja sosiaalisen 
infrastruktuurin luomista niin, että 
ketään ei jätetä jälkeen; uskoo vakaasti, 
että oikeudenmukaisen siirtymän 
toimenpiteet mahdollistavat vihreän ja 
digitaalisen siirtymän täysimääräisen 
toteuttamisen ja samalla vakuuttavat 
työntekijät siitä, että heillä on edelleen 
vakaa työpaikka tai tulotaso, joka riittää 
säilyttämään heidän ja heidän 
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perheidensä hyvän elintason, ja kannattaa 
tätä varten laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta, aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa, mukaan lukien 
uudelleenkoulutus- ja koulutuspolitiikka, 
sekä mittavia investointeja työpaikkojen 
luomiseen ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun perustuvaa hallintoa;

Tarkistus 60
Päätöslauselmaesitys
Otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Parempien tulevaisuudennäkymien 
tarjoaminen nuorille ja väestöhaasteisiin 
vastaaminen

Parempien tulevaisuudennäkymien 
tarjoaminen nuorille ja sosiaalisiin 
haasteisiin ja väestöhaasteisiin 
vastaaminen

Tarkistus 61
Päätöslauselmaesitys
-9 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-9. kannattaa EU:n talousarviota, 
jolla edistetään tasa-arvoa kaikissa 
elämänvaiheissa, ihmisten elämän alusta 
aina sen loppuun asti; kehottaa tätä 
varten perustamaan ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioita, jotka haluavat 
perustaa julkisen ja yleisen lastenhoito- ja 
vanhustenhoitoverkoston sekä julkisen 
verkoston hoitoa tarvitseville henkilöille, 
kuten vammaisille tai pitkäaikaishoitoa 
tarvitseville henkilöille, tai vahvistaa 
niitä;

Tarkistus 62

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuten vuoden 2008 
finanssikriisin jälkimainingeissa tapahtui, 
covid-19-kriisin seuraukset koettelevat 
jälleen erityisesti nuoria; korostaa siksi, 
että kaikki rahoitusmahdollisuudet olisi 
tutkittava täysimääräisesti, jotta voidaan 
onnistuneesti parantaa nuorten 
pääsemistä työmarkkinoille ja heidän 
tulevaisuudennäkymiään;

9. panee merkille covid-19-
pandemian aiheuttamat 
elämäntottumusten ja työtapojen 
muutokset; korostaa, että kuten vuoden 
2008 finanssikriisin jälkimainingeissa 
tapahtui, covid-19-kriisin seuraukset 
koettelevat jälleen erityisesti nuoria ja 
etenkin haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvia nuoria; korostaa, että 
erityistä tukea olisi annettava nuorille 
työntekijöille, jotka ovat kriisin pahiten 
koettelemia myös siksi, että he 
työskentelevät usein epävarmoissa 
työoloissa ja määräaikaisissa 
työsuhteissa;

Tarkistus 63

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota asettamaan etusijalle 
nuorisotyöttömyyden torjunnan erityisesti 
osana EU:n elpymistoimia, 
hyödyntämään täysimääräisesti 
nuorisotakuun kaltaisia rahoitusvälineitä 
ja Erasmus+ -ohjelman kaltaisia unionin 
ohjelmia sekä toteuttamaan räätälöityjä 
toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi;

Tarkistus 64

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. korostaa tässä yhteydessä, että 
kaikki rahoitusmahdollisuudet olisi 
tutkittava täysimääräisesti, jotta voidaan 
onnistuneesti parantaa nuorten 
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pääsemistä työmarkkinoille ja heidän 
tulevaisuudennäkymiään ja siten luoda 
heille paremmat mahdollisuudet; 
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 
nuorisotyöllisyyden tukipakettiin ja 
erityisesti vahvistettuun nuorisotakuuseen 
ja korostaa, että jäsenvaltioiden on 
pantava tämä täytäntöön investoimalla 
ESR+:sta, nuorisotyöllisyysaloitteesta, 
REACT-EU-välineestä, EAKR:stä ja 
elpymis- ja palautumistukivälineestä 
saatavilla olevia asiaankuuluvia EU:n 
varoja nuorten koulutukseen, taitojen 
parantamiseen ja työllisyyteen; pitää tässä 
yhteydessä tärkeänä luoda 
nuorisotyöllisyysaloitetta varten seuranta- 
ja arviointiohjelmia;

Tarkistus 65

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. muistuttaa, että vahvistettu ja 
sitova nuorisotakuu voi antaa merkittävän 
panoksen jäsenvaltioiden tukemiseksi 
investointiin Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä 
työllistymismahdollisuuksien luomiseen 
ilmastoneutraalissa ja 
energiatehokkaassa kiertotaloudessa ja 
ammattitaitoisen työvoiman hankkimiseen 
näihin työpaikkoihin, millä varmistetaan, 
ettei yhtäkään nuorta, etenkään 
haavoittuvaan ryhmään kuuluvaa nuorta, 
jätetä jälkeen siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen;

Tarkistus 66

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että unioni ei kykene 
kestävään elpymiseen ilman nuoriaan; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että on 
äärimmäisen tärkeää lisätä rahoitusta 
Erasmus+ -ohjelman kaltaisille unionin 
ohjelmille, jotka ovat kiistatta onnistuneet 
laajentamaan koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksia koko 
unionissa; painottaa tämän ohjelman 
mahdollisuuksia edistää huippuosaamista, 
innovointia ja yrittäjyyttä osallistavalla 
tavalla;

10. korostaa, että unioni ei kykene 
kestävään elpymiseen ilman nuoriaan; 
huomauttaa lisäksi, että on äärimmäisen 
tärkeää lisätä rahoitusta Erasmus+ -
ohjelman kaltaisille unionin ohjelmille, 
jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia 
opinto- ja vapaaehtoiskokemuksiin 
ulkomailla ja jotka ovat kiistatta 
onnistuneet laajentamaan koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksia koko 
unionissa; painottaa tämän ohjelman 
mahdollisuuksia edistää liikkuvuutta, 
huippuosaamista, innovointia, yrittäjyyttä 
ja ihmisten välisiä yhteyksiä osallistavalla 
tavalla; korostaa, että julkinen 
varainkäyttö olisi kohdistettava henkiseen 
pääomaan ja koulutukseen ja sellaisten 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, 
jotka on mukautettu työmarkkinoiden 
uusiin realiteetteihin;

Tarkistus 67

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää valitettavana, että köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat yli 
neljäsosaa kaikista lapsista EU:ssa; 
korostaa, että covid-19-pandemiasta 
elpymisen yhteydessä lasten köyhyyden 
poistaminen tulee entistäkin 
tärkeämmäksi lähivuosina; toistaa tässä 
mielessä komissiolle esittämänsä 
kehotuksen toteuttaa pikaisesti 
eurooppalainen lapsitakuu, jotta 
varmistettaisiin, että Euroopassa 
jokaiselle köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevalle lapselle 
turvataan perusoikeudet, kuten oikeudet 
terveydenhuoltoon, lastenhoitoon, 
koulutukseen, varhaiskasvatukseen, 
asianmukaiseen ravitsemukseen ja 
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asianmukaisiin asuinoloihin;

Tarkistus 68
Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
eikä pelkästään niitä, joissa 
nuorisotyöttömyys on suurin, jatkossakin 
investoimaan riittävästi ESR+:n varoja 
nuorten työllistymistä tukeviin 
toimenpiteisiin ja osoittamaan vähintään 
12,5 prosenttia yhteistyössä 
hallinnoitavista ESR+:n määrärahoista 
kohdennettuihin toimiin ja 
rakenneuudistuksiin, joilla tuetaan 
nuorten laadukkaita työpaikkoja;

Tarkistus 69
Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. muistuttaa ammatillisen 
koulutuksen keskeisestä roolista 
tarvittavien tietojen, taitojen ja 
pätevyyksien tarjoamisessa 
työmarkkinoille tuleville nuorille; 
korostaa tarvetta investoida ammatillisen 
koulutuksen laatuun ja 
houkuttelevuuteen ESR+:n ja vahvistetun 
nuorisotakuun avulla;

Tarkistus 70
Päätöslauselmaesitys
10 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 d. kehottaa tässä yhteydessä kaikkia 
jäsenvaltioita eikä pelkästään niitä, joissa 
lasten köyhyys on yleisintä, osoittamaan 
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vähintään 5 prosenttia ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavista 
määrärahoista eurooppalaiseen 
lapsitakuuseen liittyvien toimien 
tukemiseen; kehottaa lisäksi komissiota 
asettamaan saataville ja jäsenvaltioita 
käyttämään kaikki mahdolliset muun 
muassa ReactEU-välineen ja elpymis- ja 
palautumistukivälineen kautta tarjolla 
olevat resurssit lapsitakuun 
täytäntöönpanoon;

Tarkistus 71

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että on löydettävä 
kestäviä ja pitkän aikavälin ratkaisuja 
rakenteellisten väestöhaasteiden 
torjumiseksi menestyksekkäästi ja 
aivovuodon vähentämiseksi EU:n 
maaseudulla, syrjäisillä alueilla ja 
vähemmän kehittyneillä alueilla; tähdentää, 
että tarvitaan rahoitusta, jolla kohennetaan 
väestökadosta kärsivien alueiden tilannetta 
ja tarjotaan Euroopan ikääntyvälle 
väestölle asianmukaista tukea 
terveydenhuollon, liikkuvuuden ja julkisten 
palvelujen saatavuuden alalla; korostaa, 
että on luotava asianmukaiset rakenteet, 
joiden avulla voidaan tutkia suuntauksia ja 
ehdottaa toimenpiteitä, joilla 
väestörakenteen muutokseen voitaisiin 
asianmukaisesti puuttua;

11. korostaa, että on löydettävä 
kestäviä ja pitkän aikavälin ratkaisuja 
rakenteellisten väestöhaasteiden 
torjumiseksi menestyksekkäästi sekä 
aivovuodon ja työvoima- ja taitovajeen 
vähentämiseksi EU:n maaseudulla, 
syrjäisillä alueilla ja vähemmän 
kehittyneillä alueilla; korostaa myös 
digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia 
luoda etätyömahdollisuuksia, joiden 
avulla ihmiset voivat tehdä työtään 
tarvitsematta siirtyä suuriin 
kaupunkeihin; tähdentää, että tarvitaan 
rahoitusta, jolla kohennetaan väestökadosta 
kärsivien alueiden tilannetta esimerkiksi 
tarjoamalla parempaa tukea nuorille 
perheille, rakentamalla helposti saatavilla 
olevaa ja laadukasta hoitoinfrastruktuuria 
lapsille, vanhuksille, vammaiselle 
henkilöille ja muille haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille sekä 
tarjoamalla Euroopan perheille ja 
ikääntyvälle väestölle asianmukaista tukea 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon, 
liikkuvuuden, elinikäisen oppimisen ja 
julkisten palvelujen saatavuuden, erityisesti 
työmarkkinoille pääsyn, alalla; korostaa 
siksi, että on luotava asianmukaiset 
rakenteet, joiden avulla voidaan tutkia 
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suuntauksia ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla 
väestörakenteen muutokseen voitaisiin 
asianmukaisesti ja kattavasti puuttua;

Tarkistus 72

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että ikääntyneet ovat 
ryhmä, johon covid-19-pandemia 
vaikuttaa eniten kuolleisuuden sekä 
sosiaalisen eristyneisyyden ja vakavien 
sairauksien riskien osalta, sillä covid-19-
infektioiden vakavuus lisääntyy 
korkeammissa ikäryhmissä; korostaa, että 
vuona 2022 unionin talousarviossa olisi 
tärkeää edistää ikääntyneiden ihmisarvoa 
ja heidän perusoikeuksiaan EU:ssa ja 
turvata ne;

Tarkistus 73
Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. vaatii lisäksi riittävää rahoitusta 
asumiseen tehtävien investointien 
tukemiseksi, jotta voidaan puuttua 
tehokkaasti kasvaviin ongelmiin, joita 
ovat kohtuuhintaisten asuntojen puute, 
huonot asuinolot, asuntomarkkinoilta 
syrjäytyminen ja asunnottomuus;

Tarkistus 74
Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
ESR:n ja oikeudenmukaisen siirtymän 
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rahaston varojen käyttöä ja yhdistämään 
ne kansallisiin ja paikallisiin 
investointeihin, jotta voidaan torjua 
sosiaalista syrjäytymistä, energiaköyhyyttä 
ja aineellista puutetta, torjua tehokkaasti 
digitaalista kuilua ja digitaalista 
syrjäytymistä erityisesti maaseutualueilla 
ja nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten 
henkilöiden keskuudessa sekä turvata 
digitaalisten välineiden ja ohjelmien sekä 
kohtuuhintaisten 
viestintäinfrastruktuurien saatavuus;

Tarkistus 75
Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että talouskasvu ja vauraus, 
sisäinen turvallisuus, EU:n ulkorajojen 
suojelu, Schengen-alueen moitteeton 
toiminta ja EU:n sisäinen liikkumisvapaus 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja 
hyödyttävät toisiaan; korostaa, että 
Schengen-alueen yhdentymisen jatkaminen 
asiantuntija-arvioiden pohjalta tarjoaisi 
ulkorajoilla sijaitseville jäsenvaltioille 
paremmat taloudelliset mahdollisuudet 
rajavalvontaan; korostaa, että on tärkeää, 
että unioni investoi järeästi sisäiseen 
turvallisuuteen, jotta voitaisiin tehostaa 
unionin lainvalvontatoimia ja oikeudellista 
reagointia rajat ylittävän rikollisuuden 
uhkiin sekä edistää tietojenvaihtoa;

12. katsoo, että talouskasvu ja vauraus, 
sisäinen turvallisuus, EU:n ulkorajojen 
suojelu, Schengen-alueen moitteeton 
toiminta ja EU:n sisäinen työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien liikkumisvapaus 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja 
hyödyttävät toisiaan; korostaa, että 
Schengen-alueen yhdentymisen jatkaminen 
asiantuntija-arvioiden pohjalta tarjoaisi 
ulkorajoilla sijaitseville jäsenvaltioille 
paremmat taloudelliset mahdollisuudet 
rajavalvontaan; korostaa, että on tärkeää, 
että unioni investoi järeästi sisäiseen 
turvallisuuteen, jotta voitaisiin tehostaa 
unionin lainvalvontatoimia ja oikeudellista 
reagointia rajat ylittävän rikollisuuden 
uhkiin sekä edistää tietojenvaihtoa; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
rakentaa jäsenvaltioiden välistä 
luottamusta, joka on olennaisen tärkeää 
toimivalle oikeudelliselle ja 
lainvalvontayhteistyölle;

Tarkistus 76
Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kaikille 
turvallisuuden, oikeuden ja rajavalvonnan 
alalla toimiville virastoille on annettava 
riittävästi rahoitusta, henkilöstöä ja 
henkilöstön koulutusta, jotta ne voivat 
täyttää lisääntyneet tehtävänsä, ja pitää 
tärkeänä niiden välistä yhteistyötä, 
teknisten innovaatioiden ja mukautusten 
tarvetta sekä niiden keskeistä tehtävää 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja 
koordinoinnin vahvistamisessa;

13. korostaa, että kaikille 
turvallisuuden, oikeuden ja rajavalvonnan, 
työelämän ja terveyden alalla toimiville 
virastoille on annettava riittävästi 
rahoitusta, henkilöstöä ja henkilöstön 
koulutusta, jotta ne voivat täyttää 
lisääntyneet tehtävänsä, ja pitää tärkeänä 
niiden välistä yhteistyötä, teknisten 
innovaatioiden ja mukautusten tarvetta 
sekä niiden keskeistä tehtävää 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja 
koordinoinnin vahvistamisessa;

Tarkistus 77
Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on EU:n tehtävä 
varmistaa, että sillä on riittävät resurssit 
puuttua kriisin geopoliittisiin seurauksiin 
ja varmistaa turvallinen ja vakaa globaali 
toimintaympäristö;

15. korostaa, että on EU:n tehtävä 
varmistaa, että sillä on riittävät resurssit, ja 
selvittää yhteistyössä kansainvälisten 
kumppanien ja kolmansien maiden 
kanssa tehokkaita tapoja käsitellä kriisin 
geopoliittisia seurauksia ja varmistaa 
turvallinen ja vakaa globaali 
toimintaympäristö;

Tarkistus 78

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen myöhäisen 
hyväksymisen seurauksena Erasmus+ -
ohjelman ja Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kaltaisten EU:n 
lippulaivaohjelmien käynnistäminen sekä 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitalisointistrategioiden rahoitus 
viivästyivät merkittävästi; edellyttää näin 

17. korostaa, että vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen myöhäisen 
hyväksymisen seurauksena Erasmus+ -
ohjelman ja Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kaltaisten EU:n 
lippulaivaohjelmien sekä ESR+:n 
kaltaisten rahastojen käynnistäminen sekä 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitalisointistrategioiden rahoitus 
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ollen, että kaikin mahdollisin toimin 
varmistetaan, että kaikki uudet EU:n 
ohjelmat ovat täysin toimintakykyisiä 
vuonna 2022; palauttaa tässä yhteydessä 
mieliin vuoden 2021 talousarviota 
koskeviin yhteisiin päätelmiin sisältyneen 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lausuman covid-19-kriisin 
vaikutuksiin puuttumisesta ja toteaa, että 
siinä kiinnitetään erityistä huomiota kriisin 
eniten koettelemiin talouden aloihin, kuten 
pk-yrityksiin, matkailualaan ja majoitus- 
ja ravitsemisalaan, sekä ihmisiin, joihin 
kriisi vaikuttaa eniten;

viivästyivät merkittävästi; edellyttää näin 
ollen, että kaikin mahdollisin toimin 
varmistetaan, että kaikki uudet EU:n 
ohjelmat ovat täysin toimintakykyisiä 
vuonna 2022; palauttaa tässä yhteydessä 
mieliin vuoden 2021 talousarviota 
koskeviin yhteisiin päätelmiin sisältyneen 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lausuman covid-19-kriisin 
vaikutuksiin puuttumisesta ja toteaa, että 
siinä kiinnitetään erityistä huomiota covid-
19-pandemian sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten torjumiseen 
kriisin eniten koettelemilla talouden 
aloilla, joita ovat pk-yritykset, matkailuala 
ja majoitus- ja ravitsemisala, sekä 
sellaisiin ihmisiin ja työntekijöihin, myös 
ikääntyneisiin, kohta eläkkeelle siirtyviin 
työntekijöihin tai itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, joihin kriisi 
vaikuttaa eniten, sekä haavoittuviin ja 
erityisesti kaikkein vähävaraisimpiin 
ryhmiin kohdistuvien vaikutusten 
torjumiseen;

Tarkistus 79

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. muistuttaa, että vuoden 2022 
talousarvion ja sen ohjelmien ja toimien 
on oltava täysin Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden mukaisia; 
korostaa tarvetta tukea kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös 
sosiaalipalveluja tarjoavia 
kansalaisjärjestöjä, ja auttaa 
lieventämään pandemian kielteisiä 
vaikutuksia heikoimmassa asemassa 
oleviin ryhmiin;
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Tarkistus 80

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. muistuttaa sukupuolten välisistä 
työllisyys- ja palkkaeroista johtuvista 
vakavista taloudellisista menetyksistä ja 
korostaa naisten lisäarvoa EU:n 
työmarkkinoilla, joilla he muun muassa 
täyttävät vajeita; muistuttaa myös, että 
pandemia vaikuttaa laajemmin naisiin 
terveysriskien, jo olemassa olevien 
työllisyyserojen ja hoitovelvoitteiden 
osalta, ja kannattaa voimakkaasti 
ratkaisuja, joilla voidaan lopettaa kriisin 
aikana naisiin kohdistuva suora ja 
välillinen syrjintä;

Tarkistus 81

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. korostaa, että on lisättävä 
rahoitusta sellaisten toimien tukemiseen, 
joilla edistetään miesten ja naisten tasa-
arvoa ja yhtäläistä pääsyä 
työmarkkinoille; muistuttaa, että on 
tärkeää saada runsaasti rahoitusta ja 
muita välineitä, joilla edistetään syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja politiikan 
tukemista ja täytäntöönpanoa;

Tarkistus 82

Päätöslauselmaesitys
17 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 d. katsoo, että oikeudenmukaisen 
siirtymän, jolla tuetaan Euroopan vihreän 
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kehityksen ohjelmaa ja edistetään 
ihmiskeskeistä digitalisaatiota, on 
edistettävä sujuvaa 
sukupuoliulottuvuuden huomioon ottavaa 
siirtymää; ehdottaa, että vuoden 2022 
yleisessä talousarviossa otetaan huomioon 
sukupuoli- ja vammaiskysymykset, jotta 
voidaan sovittaa paremmin yhteen 
politiikkoja ja toimia, joilla edistetään 
naisten ja vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaista osallistumista 
työmarkkinoille, ja ehdottaa, että 
harkitaan järjestelmiä tällaisten 
määrärahojen seuraamiseksi ja 
mittaamiseksi;

Tarkistus 83
Päätöslauselmaesitys
17 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 e. muistuttaa, että tarkistetulla 
Euroopan globalisaatiorahastolla (EGR) 
voi olla tärkeä merkitys covid-19-kriisin 
taloudellisten vaikutusten vuoksi 
irtisanottujen työntekijöiden tukemisessa 
ja uudelleenkouluttamisessa; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
rahastoa ja levitettävä laajalti tietoa 
tukimahdollisuuksista työntekijöille ja 
heidän edustajilleen;

Tarkistus 84
Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että unionin vuoden 2022 
talousarvio muodostaa sillan uusien omien 
varojen käyttöönottoa koskevan 
etenemissuunnitelman ensimmäisen ja 
toisen vaiheen välillä; huomauttaa tässä 
mielessä, että täytäntöönpanon on oltava 
sujuvaa, jotta uudet omat varat kattavat 

20. korostaa, että unionin vuoden 2022 
talousarvio muodostaa sillan uusien omien 
varojen käyttöönottoa koskevan 
etenemissuunnitelman ensimmäisen ja 
toisen vaiheen välillä; huomauttaa tässä 
mielessä, että täytäntöönpanon on oltava 
sujuvaa ja että siinä 
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vähintään elpymisvälineen 
takaisinmaksuun liittyvät menot;

toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
varmistettava, että uudet omat varat 
kattavat vähintään elpymisvälineen 
takaisinmaksuun liittyvät menot;

Tarkistus 85
Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa kiinnittämään unionin 
vuoden 2022 talousarviossa erityistä 
huomiota merentakaisten maiden ja 
alueiden tarpeisiin ja suhteisiin niiden 
kanssa, koska covid-19-pandemian 
sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset 
vahingoittavat niitä erityisesti ja koska ne 
ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen 
haitallisille vaikutuksille; korostaa lisäksi, 
että näiden maiden ja alueiden 
mahdollisuuksia saada rahoitusta on 
parannettava, koska niillä on erityisen 
asemansa ja kokonsa vuoksi rajalliset 
hallinnolliset resurssit ja rajallinen määrä 
asiantuntemusta;

Tarkistus 86
Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. muistuttaa pettyneenä siitä, että 
tammikuusta 2021 lähtien parlamentin 
catering-palveluissa ulkopuolisina 
työntekijöinä työskennelleet 60 
työntekijää on irtisanottu, koska 
sopimuksen tehneen catering-yrityksen 
sopimusta ei uusittu; korostaa, että 
Euroopan parlamentin olisi näytettävä 
esimerkkiä mahdollisimman monien 
keskeisten työntekijöiden pitämiseksi 
työelämässä pandemian aikana; ilmaisee 
tässä yhteydessä vakavan huolensa 
sellaisten työntekijöiden työsopimuksista 
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ja työoloista, jotka tarjoavat parlamentille 
olennaisia ja rakenteellisia palveluja, 
kuten siivous- ja ateriapalveluja; kehottaa 
tässä yhteydessä Euroopan parlamenttia 
tutkimaan mahdollisuutta näiden 
työpaikkojen tarjoamiseen ja palvelujen 
hoitamiseen parlamentin sisäisinä;

Tarkistus 87
Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. toteaa jälleen, että pilottihankkeet 
ja valmistelutoimet ovat erittäin 
arvokkaita välineitä, joilla voidaan 
käynnistää uusia toimintoja ja politiikkoja 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
aloilla ja että monia työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ideoita on 
aiemmin pantu onnistuneesti täytäntöön 
pilottihankkeina ja valmistelutoimina; on 
kuitenkin huolissaan komission 
ennakkoarviointien objektiivisuudesta, 
mikä vaikuttaa merkittävästi niiden 
hyväksymiseen parlamentissa; kehottaa 
lisäksi toteuttamaan pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet 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;

Tarkistus 88
Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. muistuttaa virastojen panoksesta 
monenlaisten työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden, kuten elin- ja työolojen, 
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liikkuvuuden, terveyden ja turvallisuuden 
sekä osaamisen, käsittelyssä ja 
tiedonkeruussa erityisesti 
kyselytutkimusten avulla; korostaa, että 
niiden tehtävät muuttuvat jatkuvasti ja 
että niille on näin ollen annettava 
tarvittavat resurssit tehtäviensä 
hoitamiseen; vaatii erityisesti uudelle 
Euroopan työviranomaiselle 
asianmukaista henkilöstöä ja rahoitusta;


