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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI) ovat EU:n 

koheesiopolitiikan tärkeimmät rahoitusvälineet unionin muuttamista vauraammaksi, 

tasapainoisemmaksi ja yhteisvastuullisemmaksi koskevan tavoitteen sekä älykästä, 

kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden 

saavuttamiseksi, sillä niillä parannetaan EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

koheesiota; korostaa, että ERI-rahastoilla on tarkoitus tukea strategisia investointeja 

avainaloilla, joita ovat muun muassa infrastruktuuri, koulutus, tutkimus ja innovointi; 

painottaa ERI-rahastojen ja etenkin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tehokkaaseen 

käyttöön sisältyviä mahdollisuuksia puuttua rakenteelliseen ja pitkäaikaistyöttömyyteen, 

vaalia sosiaalista osallisuutta ja edistää parempaa koulutusta kaikille, erityisesti heikosti 

koulutetuille nuorille, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille sekä 

heikommista lähtökohdista tuleville henkilöille; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

ESR:n roolin laajentamista vuosina 2014–2020, sillä yhtäläiset mahdollisuudet päästä 

laadukkaaseen viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen ja käyttää elinikäiseen 

oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia muodostavat keskeisen painopisteen pyrittäessä 

varmistamaan todellinen lähentyminen ja vähentämään eroja ja sosioekonomista 

eriarvoisuutta unionin jäsenvaltioiden ja alueiden välillä; korostaa, että tehokkaat ja 

kaikkien ulottuvilla olevat yleiset koulutusjärjestelmät, joilla on asianmukaiset resurssit, 

sekä kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen luominen nuorille ovat ehdoton edellytys 

sille, että voidaan tavoittaa kaikki Euroopan yhteiskuntakerrokset; 

2. pitää valitettavana, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistaso 

on matalampi kuin vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen; painottaa, että säästöpolitiikan 

ja julkisen talouden ankarien sopeuttamistoimien aikana jäsenvaltioiden talousarvioihin 

kohdistuva paine kasvaa; korostaa tällaisen paineen johtaneen joissakin jäsenvaltioissa 

koulutuksen julkisen rahoituksen vähenemiseen ja aiheuttaneen korkeaa ja pitkäkestoista 

työttömyyttä erityisesti nuorten keskuudessa; 

3. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla koheesiopolitiikan 

nykyiseen ohjelmakauteen sisältyvää lisäjoustoa ja tulossuuntautuneisuutta, jotta 

koheesiopolitiikan lisäarvo olisi entistä suurempi; korostaa, että on tarpeen toteuttaa 

toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty ERI-rahastojen 

käytöstä siten, että investoidaan asiaan liittyvään infrastruktuuriin yhteisvastuun ja 

työpaikkojen luomisen ja kestävän työllisyyden, koulutuksen, kulttuurin ja urheilun, 

laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamisen, ympäristöoikeudenmukaisuuden sekä 

työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen edistämiseksi; ilmaisee huolensa 

sen johdosta, että ERI-rahastoista suoritettavien maksujen mahdollinen keskeyttäminen 

voi vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioihin, joiden kulttuuri- ja koulutusalat ovat kohdanneet 

vaikeuksia ja menettäneet merkittävän osan tuistaan; 

4. toteaa, että ERI-rahastojen kohteena ovat alat, joilla edistetään työpaikkojen luomiselle 

suotuisaa ympäristöä, kuten koulutus, kulttuuriala ja luovat toimialat, ja ne tukevat niitä 

täydentämällä kansallisia talousarvioita ja kompensoimalla investointien vähenemistä; 
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5. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään kaikki ERI-rahastojen tarjoamat mahdollisuudet 

parantamalla hankkeidensa lisäarvoa ja tulossuuntautuneisuutta ja antamalla riittävästi 

asianmukaista tietoa mahdollisille edunsaajille, myös koulutus-, kulttuuri- ja urheilualan 

edunsaajille; 

6. korostaa, että vuoden 2015 koulutuksen seurantakatsauksen (”Education and Training 

Monitor”) tulosten mukaan on pikaisesti parannettava koulutuksen osallistavuutta, laatua 

ja tarkoituksenmukaisuutta unionissa, jotta voidaan varmistaa kestävä kasvu, edistää 

tuottavuutta, puuttua rakenteelliseen työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen sekä 

edistää oikeudenmukaista liikkuvuutta ja sosiaalista osallisuutta; kehottaa jäsenvaltioita 

edistämään ja tukemaan hankkeita, joiden kohteena ovat koulutusjärjestelmät, opettajat ja 

kouluttajat sekä kaikenikäiset oppijat, etenkin haavoittuvassa ja heikossa asemassa 

olevista ryhmistä, hyödyntämällä tehokkaasti ERI-rahastoissa ja etenkin Euroopan 

sosiaalirahastossa käytettävissä olevia resursseja yhdessä muiden unionin välineiden, 

kuten Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien, kanssa; 

7. muistuttaa, että ERI-rahastoista tuetaan suoraan kahta miljoonaa yritystä niiden 

kilpailukyvyn edistämiseksi ja niiden tutkimus- ja innovointivalmiuksien lisäämiseksi; 

pitää myönteisenä, että melkein 15 miljoonaa kotitaloutta on saamassa nopean 

laajakaistayhteyden Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen ansiosta ja melkein 

20 miljoonaa maaseudun asukasta saa uudet tai paremmat TVT-palvelut 

tai -infrastruktuurin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

(maaseuturahaston) tuella; 

8. korostaa rakenne- ja investointirahastojen tärkeyttä esiopetus-, koulutus- ja 

korkeakouluinfrastruktuurien parantamisessa, jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua ja 

nykyaikaistaa koulutusjärjestelmiä niin, että ne tarjoavat nuorille taitoja ja osaamista, 

joiden avulla nämä voivat löytää työpaikan, sekä antavat työntekijöille mahdollisuuden 

parantaa taitojaan ja osaamistaan; 

9. korostaa parempaan resurssi- ja energiatehokkuuteen pyrkimisen yhteydessä uusiutuvien 

energialähteiden valtaisaa innovointi- ja työllistämispotentiaalia; kehottaa komissiota 

laatimaan erityisen aluekehitystä koskevan energia- ja ympäristöstrategian, jolla pyritään 

myös edistämään koulutusta ja työllisyyttä; 

10. on sitä mieltä, että tarvitaan laajempi koko koulutusjärjestelmää koskeva 

investointistrategia, joka kattaa kaikki elinikäisen oppimisen, työssäoppimisen sekä 

virallisen ja epävirallisen oppimisen alat; toteaa, että ”parempi koulutus” on yksi 

Euroopan sosiaalirahaston pääpainopisteistä, ja kannustaa siksi jäsenvaltioita 

hyödyntämään sitä täysimääräisesti kanavoimalla investointeja osallistavaan 

koulutukseen, jolla reagoidaan yhteiskunnallisiin haasteisiin yhdenvertaisen pääsyn 

koulutukseen varmistamiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille; 

11. on tietoinen kulttuurialan ja luovien toimialojen mikro- ja pk-yritysten kasvavasta 

merkityksestä investoinneille, kasvulle, innovoinnille ja työllisyydelle sekä niiden 

ratkaisevasta merkityksestä yhdessä kulttuurialan kansalaisjärjestöjen, verkostojen ja 

foorumien kanssa kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden sekä laaja-alaisen perinteisen 

taide- ja käsiteollisuuden säilyttämiselle ja edistämiselle; ymmärtää, että kulttuuri ja 

innovointi ovat keskeisiä tekijöitä investointien houkuttelemiseksi alueelle, luovien 

kykyjen tukemiseksi ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja että ne vaikuttavat 
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siten paikallistason kehitykseen, jonka tukemiseen paikalliset ja alueelliset viranomaiset 

ovat juuri oikeassa asemassa; 

12. kehottaa lisäämään investointeja sosiaaliseen osallisuuteen, ammatilliseen ja muuhun 

koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen, jotta voidaan parantaa sekä 

koulutusjärjestelmien tarkoituksenmukaisuutta että helpottaa siirtymistä koulutuksesta 

työelämään ja tukea elinikäistä oppimista; painottaa tarvetta keskittää rahoitusta 

koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseen ja siihen, että taataan yhdenvertainen pääsy 

laadukkaaseen koulutukseen; 

13. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla nykyisen 

koheesiopolitiikan tarjoamaa lisäjoustoa, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon 

paikalliset ja alueelliset tarpeet ja erityispiirteet myös koulutuksen, kulttuurin ja urheilun 

alalla; 

14. painottaa, että kulttuuriin on tärkeää soveltaa laajempaa kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon sen merkittävä panos koulutukseen, 

innovatiiviseen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen; 

kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta kulttuurin tarjoamista 

mahdollisuuksista edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua sekä kannustamaan 

kulttuurihankkeita, muun muassa rajatylittäviä hankkeita, jotka voivat osaltaan edistää 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistumista; 

15. panee merkille nuorisotyöllisyysaloitteen tärkeyden ja toteaa, että sen avulla voidaan 

puuttua jatkuvaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen, joka useissa jäsenvaltioissa pysyy yli 

40 prosentissa; pyytää komissiota edistämään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

puitteissa infrastruktuureja, jotka mahdollistavat uusien laadukkaiden työpaikkojen 

luomisen ja sosiaaliturvan tarjoamisen nuorille; vaatii jäsenvaltioita panemaan 

täysimääräisesti täytäntöön nuorisotakuun niin, että se perustuu työnvälityspalvelujen ja 

koulutusjärjestelmän väliseen vahvaan yhteistyöhön; 

16. korostaa kulttuurialan ja luovien toimialojen potentiaalia nuorisotyöllisyyden kannalta; 

tähdentää, että kulttuurialan ja luovien toimialojen edistämisen ja niihin tehtävien 

investointien jatkaminen saattaa hyödyttää merkittävästi investointeja, kasvua, innovointia 

ja työllisyyttä; kehottaa siksi komissiota harkitsemaan erityismahdollisuuksia, joita 

kulttuuriala ja luovat toimialat kokonaisuudessaan, myös kansalaisjärjestöt ja 

pienyhdistykset, tarjoavat esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä; 

17. toteaa, että työmarkkinoilla vallitsevan osaamisen kohtaanto-ongelman vuoksi vaikuttaa 

olevan aina vain vaikeampaa täyttää avoimia työpaikkoja; korostaa, että osaamisen 

tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuden, vähäisen maantieteellisen liikkuvuuden ja 

epävarmojen työsuhteiden ongelmiin on puututtava ERI-rahastojen avulla, ja kehottaa 

korkeakouluja, koulutusorganisaatioita ja pk-yrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön 

ERI-rahastoista myönnettävän rahoituksen saantiin liittyvissä asioissa; 

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevaa yleissopimusta pannessaan täytäntöön ERI-rahastoista tuettavia 

hankkeita; 
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19. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevan 

lainsäädäntöpaketin 2014–2020 yhtenä tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden 

siirtymistä laitosasumisesta elämiseen yhteisössä, ja kehottaa komissiota varmistamaan, 

että jäsenvaltiot noudattavat vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien yleissopimuksen määräyksiä pannessaan ERI-rahastoja täytäntöön tässä 

suhteessa; 

20. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi sitouduttava parantamaan laadukkaiden 

laajakaistayhteyksien ja etenkin julkisten langattomien lähiverkkojen saatavuutta, mikä on 

elintärkeää maaseutualueille ja harvaan asutuille alueille; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 

määrittämään ensisijaiset TVT-investointitarpeensa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

parantamaan saatavuutta ja avoimuutta sekä nopeuttamaan ERI-rahastoista peräisin 

olevien varojen käyttöä TVT-alalla koskevien menettelyiden yksinkertaistamista; 

21. korostaa tarvetta säilyttää perinteiset elinkeinot, muun muassa käsiteollisuusperinne ja 

siihen liittyvät taidot, sekä laatia strategioita perinteisiin elinkeinoihin liittyvän 

yrittäjyyden kasvun tukemiseksi ja sitä kautta perinteisten elinkeinoalojen 

kulttuuri-identiteetin ylläpitämiseksi; muistuttaa, että on tärkeää tukea ammatilliseen 

koulutukseen liittyvää työntekoa ja nuorten käsityöläisten liikkuvuutta; 

22. korostaa, että nykyinen muuttoliikekriisi asettaa monia haasteita vastaanottavien 

jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmille; kehottaa EU:n toimielimiä tarjoamaan 

jäsenvaltioille ERI-rahastojen ja muiden unionin rahastojen ja ohjelmien kautta tarvittavaa 

joustoa ja riittävästi rahoitusta ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti 

tarjotut mahdollisuudet ja olemassa olevat varat edistääkseen hankkeita, joilla tuetaan 

merkittävästi pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integroitumista 

koulutusjärjestelmiin; katsoo, että mahdollisuudesta elinikäiseen oppimiseen, myös 

epäviralliseen oppimiseen sekä ammatilliseen koulutukseen, voi tulla tehokas väline, jolla 

voidaan tukea pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden aktiivista 

osallisuutta sekä integroitumista Euroopan työmarkkinoille ja yhteiskuntiin; korostaa 

paikallis- ja alueviranomaisten merkittävää roolia tässä asiassa; 

23. painottaa, että kulttuuri-infrastruktuurilla on merkittävä vaikutus taloudelliseen ja 

sosiaaliseen kehitykseen ja yhteenkuuluvuuteen paikallisella, alueellisella ja kansallisella 

tasolla; kehottaa komissiota ”koontiasetuksen”, johon sisältyy myös EAKR-asetus, 

hyväksyessään tarkistamaan kulttuuri-infrastruktuuria koskevaa 5 miljoonan euron rajaa 

siten, että nostetaan kulttuurihankkeiden enimmäiskustannusten raja 10 miljoonaan euroon 

kaikissa hankkeissa (ei pelkästään Unesco-kohteissa) sekä otetaan huomioon hankkeiden 

tukikelpoiset kustannukset kokonaiskustannusten sijaan; 

24. korostaa tarvetta tehostaa koordinointia sekä mahdollistaa ERI-rahastojen ja muiden 

unionin rahastojen ja ohjelmien yhteisvaikutus ja optimoida se, jotta saavutettaisiin 

toimien suurempi vaikuttavuus ja tehokkuus ja edistettäisiin kasvua ja työpaikkojen 

luomista EU:ssa; kehottaa investoimaan edelleen rakennerahastoihin muutosprosessissa 

olevilla alueilla, jotta vältetään jo aikaansaatujen myönteisten vaikutusten keskeytyminen. 
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