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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta esittää asiasta vastaavalle budjettivaliokunnalle 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin,

Or. en

Tarkistus 2
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että komission 
keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa 
lasten köyhyyden torjuminen, nuorten 
tukeminen tarjoamalla heille koulutusta 
ja mahdollisuuksia, joita he tarvitsevat 
menestyäkseen, sekä naisten 
työmarkkinoille pääsyn lisääminen;

Or. en

Tarkistus 3
Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) ja 3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että EU:n tulevalla 
talousarviolla olisi edistettävä ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden 
valtavirtaistamista ennakoituja 
menokohdennuksia enemmän, mikä olisi 
saavutettava sisällyttämällä ilmasto- ja 
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ympäristötavoitteet päätöksentekoon 
kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa koko 
toimintapoliittisen syklin ajan siten, että 
samalla pyritään oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteeseen, jossa ketään ei 
jätetä jälkeen;
3 b. pitää lisäksi myönteisenä 
työpaikkojen luomista, joita Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma voisi tuoda 
mukanaan, ja haluaa määrätietoisesti 
varmistaa kunnolliset työolot kaikille; on 
siksi vakuuttunut siitä, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan on 
liitettävä toimia, joilla pyritään 
suojelemaan erityisesti työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 4
Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. korostaa, että siirtymärahastojen 
olisi katettava hiili- ja muiden fossiilisten 
polttoaineiden aloilla työskentelevien 
työntekijöiden uudelleensijoittaminen, 
mutta otettava huomioon myös kaikki 
alat, joita asia mahdollisesti koskee, kuten 
teräsala;

Or. en

Tarkistus 5
Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan kansainvälisten 
rahoituslaitosten esiin tuomasta uuden 
finanssikriisin riskistä, sillä julkinen ja 
yksityinen velkaantuminen kasvaa 

4. on huolissaan kansainvälisten 
rahoituslaitosten esiin tuomasta uuden 
finanssikriisin riskistä, sillä julkinen ja 
yksityinen velkaantuminen kasvaa 
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kaikkialla (322 prosenttia maailman 
BKT:stä); on huolissaan tällaisen kriisin 
mahdollisista sosiaalisista ja poliittisista 
seurauksista, joiden Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF) ennakoi olevan 
kymmenen kertaa ankarammat kuin 
vuoden 2008 jälkeen ja jotka toteutuvat, 
jollei unionilla ole käytössään uusia 
välineitä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
suojelemiseksi;

kaikkialla (322 prosenttia maailman 
BKT:stä); on huolissaan tällaisen kriisin 
mahdollisista sosiaalisista ja poliittisista 
seurauksista, joiden Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF) ennakoi olevan 
kymmenen kertaa ankarammat kuin 
vuoden 2008 jälkeen ja jotka toteutuvat, 
jollei unionilla ole käytössään uusia 
välineitä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
suojelemiseksi, työpaikkojen 
säilyttämiseksi ja joukkoirtisanomisten 
ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 6

Päätöslauselmaesitys
4 a–4 h kohta – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ja unionin kansalaisia suojellaan 
seuraavalta finanssikriisiltä

ja varmistetaan ja saavutetaan täysi 
sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus
4 a. muistuttaa, että kestävä ja 
osallistava kasvu, tarkkaan harkitut 
investoinnit ja veropolitiikka ovat 
avainasemassa, kun halutaan luoda 
laadukkaita työpaikkoja ja lisätä kaikkien 
hyvinvointia;
4 b. korostaa tästä syystä, että vihreän 
kehityksen ohjelman on johdettava 
sosiaaliseen edistykseen parantamalla 
kaikkien hyvinvointia ja vähentämällä 
sosiaalista eriarvoisuutta, jäsenvaltioiden 
talouksien välistä epätasapainoa ja 
sukupuolten ja sukupolvien välistä 
epäsuhtaa; katsoo, että 
oikeudenmukainen siirtymä olisi 
toteutettava unohtamatta ketään ja 
jättämättä mitään aluetta jälkeen ja siinä 
olisi puututtava sosiaaliseen ja 
taloudelliseen eriarvoisuuteen; toistaa, 
että siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen ja kestävään yhteiskuntaan on 
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toteutettava yhdessä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanon kanssa;
4 c. kannattaa siksi kunnianhimoista 
vuoden 2021 talousarviota, jolla 
edistetään Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa 
erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kestävän kasvun 
pohjalta, jotta voidaan saavuttaa 
täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys, 
edistää kaikkien tasa-arvoa ja 
sukupolvien välistä solidaarisuutta sekä 
turvata lapsen oikeudet Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti; 
korostaa erityisesti, että on tärkeää 
myöntää riittävästi rahoitusta toimiin, 
joilla edistetään miesten ja naisten tasa-
arvoa ja yhtäläistä pääsyä 
työmarkkinoille; muistuttaa myös, että on 
tärkeää saada riittävästi rahoitusta ja 
muita välineitä, joilla edistetään syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja politiikan 
tukemista ja täytäntöönpanoa;
4 d. korostaa, että edellä mainittu 
täytäntöönpano edellyttää 
asianmukaisesti rahoitettua 
sosiaalipolitiikkaa, ja korostaa siksi 
tarvetta vahvistaa näitä tavoitteita 
edistäviä nykyisiä välineitä, kuten 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 
(mukaan lukien nuorisotyöllisyysaloite), 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, työllisyyttä 
ja sosiaalista innovointia koskeva EU:n 
ohjelma (EaSI) ja Euroopan 
globalisaatiorahasto (EGR);
4 e. muistuttaa tarpeesta suunnata 
rakennerahastovarat ja investoinnit 
tehokkaammin osallistavan kasvun 
edistämiseen, eriarvoisuuden 
vähentämiseen ja ylöspäin tapahtuvan 
sosiaalisen lähentymisen 
vauhdittamiseen;
4 f. varoittaa, että 
määrärahavähennykset näillä aloilla 
voivat aiheuttaa politiikkojen 
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vaikuttavuuteen ja niiden tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyviä ongelmia; vaatii 
siksi niiden turvaamista seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
niiden täytäntöönpanon jatkamista 
ensisijaisesti avustuksin;
4 g. toteaa jälleen, että näillä varoilla 
olisi luotava synergioita ja pyrittävä 
vähentämään sosiaalisia eroja ja 
eriarvoisuutta sekä varmistamaan, että 
kukaan ei jää jälkeen tässä prosessissa;
4 h. korostaa lisäksi tarvetta varmistaa 
sujuva siirtyminen nykyisestä 
rahoituskaudesta uuteen monivuotiseen 
rahoituskehykseen, erityisesti nykyisen 
ESR:n, nuorisotyöllisyysaloitteen, 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston ja EaSI-
ohjelman välillä, kohti uutta ESR+:aa;

Or. en

Tarkistus 7
Päätöslauselmaesitys
4 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 8
Päätöslauselmaesitys
4 j kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 j. muistuttaa, että on tärkeää 
varmistaa, ettei ketään jätetä jälkeen; 
kannattaa siksi 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 tai vahvistaa 
sitä sekä julkisen verkoston hoitoa 
tarvitseville henkilöille, kuten vammaisille 
tai pitkäaikaishoitoa tarvitseville 
henkilöille;

Or. en

Tarkistus 9
Päätöslauselmaesitys
4 k–4 o kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 k. muistuttaa, että nuorisotyöttömyys 
on edelleen liian korkealla tasolla ja että 
jäsenvaltioiden välillä on huomattavia 
eroja;
4 l. toistaa siksi pitävänsä tärkeinä 
riittävää rahoitusta ja muita välineitä, 
jotka edistävät nuorisotyöttömyyttä 
torjuvia toimenpiteitä ja parantavat 
nuorten työllistymistä, kuten 
nuorisotyöllisyysaloite ja Erasmus+; 
4 m. panee lisäksi merkille komission 
ehdotuksen nuorisotyöllisyysaloitteen 
sisällyttämisestä ESR+:aan 
ohjelmakaudella 2021–2027, mutta on 
huolissaan siitä, että tulevan ESR +:n 
puitteissa nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
osoitetut tosiasialliset vuotuiset 
määrärahat eivät ole selvillä, erityisesti 
ESR +:sta annetun asetuksen temaattisten 
keskittämisten osalta; korostaa, että 
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nuorisotyöttömyyden torjuntaan 
myönnettävä rahoitus on pidettävä 
vähintään edellisen ohjelmakauden 
tasolla;
4 n. pitää myönteisenä, että komission 
puheenjohtaja Ursula von der Leyen on 
sitoutunut poliittisissa suuntaviivoissaan 
vahvistamaan nuorisotakuuta 
muuttamalla sen pysyväksi välineeksi ja 
lisäämällä sen määrärahoja ja 
säännöllistä raportointia;
4 o. kehottaa varmistamaan vuonna 
2021 rahoituksen nuorisotakuun 
täytäntöönpanon jatkamiseksi 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 10
Päätöslauselmaesitys
10 a–10 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää valitettavana, että yli 
neljäsosa kaikista lapsista EU:ssa on 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa;
10 b. pitää tässä mielessä tervetulleena 
komission sitoumusta luoda 
eurooppalainen lapsitakuu, jotta 
varmistettaisiin, että Euroopassa 
jokaiselle köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevalle lapselle 
turvataan perusoikeudet, kuten oikeudet 
terveydenhuoltoon, lastenhoitoon, 
koulutukseen, asianmukaiseen 
ravitsemukseen ja asianmukaisiin 
asuinoloihin;
10 c. kehottaa voimakkaasti liittämään 
tämän aloitteen myös monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytäviin 
neuvotteluihin, ja kehottaa sisällyttämään 
eurooppalaisen lapsitakuun tulevaan ESR 
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+:aan siten, että sille osoitetaan vähintään 
5,9 miljardia euroa uutta rahoitusta koko 
kauden 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;
10 d. muistuttaa tässä yhteydessä, että 
EU:n välineillä on tehtävänsä tuettaessa 
yritysten ja työntekijöiden siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreämpään talouteen; 
muistuttaa ammatillisen koulutuksen 
tärkeydestä digitalisaation aikakaudella; 
kehottaa komissiota tutkimaan uusia 
mahdollisuuksia tukea ammatillisen 
koulutuksen ohjelmia etenkin 
ohjelmistokehityksen ja tietotekniikan 
alalla;
10 e. kehottaa kiinnittämään vuoden 
2021 talousarviossa erityistä huomiota 
merentakaisten maiden ja alueiden 
tarpeisiin ja suhteisiin niiden kanssa, sillä 
ne voivat olla erityisen alttiita 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille; korostaa lisäksi, että on 
parannettava merentakaisten maiden ja 
alueiden rahoituksen saatavuutta, koska 
niillä on rajallisesti hallinnollisia 
valmiuksia ja asiantuntemusta 
erityisasemansa ja kokonsa vuoksi;

Or. en

Tarkistus 11
Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on vakaasti päättänyt välttää uuden 
maksukriisin; muistuttaa, että 
maksumäärärahojen yleisessä 
enimmäismäärässä on otettava huomioon 
vuoden 2020 lopussa maksattamatta 
olevien sitoumusten ennennäkemätön 
määrä, joka on suoritettava seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 
panee lisäksi merkille, että vuoden 2021 

12. on vakaasti päättänyt välttää uuden 
maksukriisin; muistuttaa, että 
maksumäärärahojen yleisessä 
enimmäismäärässä on otettava huomioon 
vuoden 2020 lopussa maksattamatta 
olevien sitoumusten ennennäkemätön 
määrä, joka on suoritettava seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 
panee lisäksi merkille, että vuoden 2021 
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maksumäärärahat keskitetään suurelta osin 
kauden 2014–2020 ohjelmien loppuun 
saattamiseen; korostaa, ettei tämä saisi 
kuitenkaan haitata uusien ohjelmien 
käynnistämistä;

maksumäärärahat keskitetään suurelta osin 
kauden 2014–2020 ohjelmien loppuun 
saattamiseen; korostaa, ettei tämä saisi 
kuitenkaan haitata uusien ohjelmien 
käynnistämistä eikä se saisi tapahtua 
ESR+:n kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 12
Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota saumattoman siirtymän 
varmistamiseen EaSI-ohjelman nykyisen 
Progress-lohkon mukaiseen 
rahoitukseen;

Or. en


