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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että ehdotettu vuoden 2021 talousarvioesitys perustuu komission 
27. toukokuuta 2020 esittämiin uusiin monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2021–
2027 koskeviin ehdotuksiin, ja pitää valitettavana, että neuvoston 21. heinäkuuta 2020 
antama ehdotus on pienempi kuin kyseinen komission tarkistettu ehdotus 
(-25 700 miljoonaa euroa);

2. palauttaa mieliin, että ennen covid-19-pandemiaa yli 100 miljoonaa eurooppalaista 
kamppaili päivittäin köyhyyden ja aineellisen puutteen kanssa ja että tilanne 
todennäköisesti heikkenee pandemian vuoksi; tunnustaa Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen, Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) keskeisen 
merkityksen nykyisessä vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä;

3. palauttaa mieliin, että covid-19-pandemia on vaatinut Euroopassa tuhansia ihmishenkiä 
ja saanut aikaan ennennäkemättömän kriisin, jolla on tuhoisia seurauksia ihmisille, 
perheille, työntekijöille ja yrityksille, ja siksi se edellyttää ennennäkemättömiä toimia; 
korostaa, että vuosi 2021 on talousarvion kannalta kriittinen, sillä se on vuosien 2021–
2027 monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi ja ensimmäinen covid-19-
pandemian jälkeisen elpymisen vuosi; painottaa erityisesti, että talousarvion olisi 
autettava parantamaan sosiaali- ja työllisyysalan tilannetta covid-19-pandemiaa 
seuranneen ennennäkemättömän kriisin aikana;

4. korostaa, että elvytystoimilla olisi edistettävä työllisyyttä ja kasvua ja yhteiskuntiemme 
kriisinsietokykyä ja niitä olisi täydennettävä vahvalla sosiaalisella ulottuvuudella, jonka 
avulla puututaan sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen ja kriisistä pahiten 
kärsineiden, etenkin mahdollisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien 
ryhmien, tarpeisiin, sillä näiden integroitumista työmarkkinoille on tuettava ja 
edistettävä;

5. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen osoittaa oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastoon 1,5 miljardia euroa vuonna 2021 ja korostaa, että rahaston on oltava 
keskeisessä asemassa tuettaessa työntekijöiden uudelleenkoulutusta;

6. pitää myönteisenä nykyisen ESR:n, nuorisotyöllisyysaloitteen, FEAD:n ja EaSI-
ohjelman tulevaa järkeistämistä Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) puitteissa, 
sillä siten lisätään synergiaa ja vähennetään hallinnollista rasitetta; muistuttaa, että 
ESR+:sta tulee keskeinen rahoitusväline, jolla vahvistetaan Euroopan sosiaalista 
ulottuvuutta panemalla Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet täytäntöön; 
kiinnittää erityistä huomiota ESR+:n keskeiseen rooliin pandemian jälkeisessä 
vaiheessa; varoittaa, että ESR+:n määrärahojen mahdollinen vähentäminen uhkaa 
vaarantaa sen vaikuttavan täytäntöönpanon ja tavoitteiden saavuttamisen; on tässä 
yhteydessä huolissaan komission vuoden 2021 talousarvioesityksessä ESR+:lle 
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ehdottamista määrärahoista (12 655,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 
15 374,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoina); 

7. korostaa, että tämän tulevan järkeistämisen olisi perustuttava näyttöön ja 
vaikutustenarviointiin ja oltava paremman sääntelyn agendan ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen asiaan liittyvien suositusten mukainen; korostaa tässä 
yhteydessä, että työllisyys- ja sosiaalialan toiminnan olisi aina johdettava strategisiin 
toimenpiteisiin, joilla on selkeästi määritellyt päämäärät ja tavoitteet, ja että tehokas ja 
vaikuttava varainkäyttö on yhtä tärkeää kuin talousarvion enimmäismäärät;

8. suhtautuu koronaviruspandemian 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 tämän rahoituksen rajoittamisesta 197 miljoonaan euroon vuonna 
2021 saattaa heikentää rahaston ratkaisevaa roolia tuen tarjoamisessa työntekijöille, 
jotka ovat menettäneet työpaikkansa rakennemuutosten vuoksi;

9. korostaa, että nykyiset budjettirajoitukset ja covid-19-pandemian jälkeinen elpyminen 
huomioon ottaen on ratkaisevan tärkeää hyödyntää vuoden 2021 yleistä talousarviota 
mahdollisimman tehokkaasti, mukaan luettuina tulevaisuuden osaamispolitiikat ja 
toimenpiteet, joilla tuetaan työmarkkinasiirtymää ja aiempaa parempaa mukautumista 
väestörakenteen muutokseen, automatisaatioon ja digitaaliseen siirtymään erityisesti 
parantamalla mahdollisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien ryhmien 
integroitumista työmarkkinoille; 

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

11. korostaa virastojen merkittävää panosta, kun käsitellään monenlaisia työllisyyteen, 
sosiaalialaan ja tietojen keruuseen liittyviä kysymyksiä; korostaa, että niiden tehtävät 
ovat muuttumassa ja että niille on siksi annettava tarvittavat resurssit tehtäviensä 
täyttämiseksi; kehottaa sen vuoksi arvioimaan perusteellisesti virastolle annettuja uusia 
tehtäviä ja virastojen yleistä tuloksellisuutta, jotta varmistetaan talousarviovarojen 
osoittaminen aina asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti; vaatii erityisesti Euroopan 
työviranomaiselle asianmukaista henkilöstöä ja rahoitusta;

12. muistuttaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita välineitä 
työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien uusien toimintojen ja innovatiivisten 
ratkaisujen testaamisessa; toteaa jälleen, että pilottihankkeita ja valmistelutoimia on 
ehdottomasti arvioitava yksinomaan niiden ansioiden ja unionin tason lisäarvon 
perusteella.


