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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että viimeisten 18 vuosineljänneksen aikana unionin talouden elpymisestä on 

saatu merkkejä ja että jäsenvaltioiden kasvu on plusmerkkistä ja vakaata ja työttömyys 

on laskenut alimmalle tasolle kriisin puhkeamisen jälkeen; korostaa kuitenkin, että 

OECD:n hyvinvointi-indeksin tuoreista tuloksista ilmenee, että yhteiskuntien ja 

kansalaisten välillä on selkeitä ja syviä eroja, jotka johtuvat koulutustasosta, tuloista, 

hyvinvoinnista, iästä ja syntymäpaikasta; toteaa, että kyseisistä eroista johtuva 

eriarvoisuus, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ja köyhyys, on edelleen 

kriisinaikaisella tasolla useilla alueilla, joissa elpyminen on yhä hidasta; kiinnittää tässä 

yhteydessä huomiota rakenteellisen työttömyyden ongelmaan ja sen haitallisiin 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin seurauksiin; on huolestunut siitä, että alle 

25-vuotiaat ovat erityisen vaikeassa asemassa ja heidän työttömyytensä on 60 prosenttia 

todennäköisempää kuin 25–54-vuotiailla; korostaa, että on tärkeää jatkaa 

nuorisotyöllisyysaloitetta vuosiksi 2017–2020 ja lisätä sen määrärahoja 1,2 miljardilla 

eurolla; 

2. korostaakin tarvetta edistää entistä tiiviimpää lähentymistä ja osallisuutta; pitää 

myönteisenä komission käsitystä, jonka mukaan elpymisen ylläpitämisen tukemiselle 

niin talouskasvun, sosiaalisen lähentymisen, rakenneuudistusten kuin alueellisen 

yhteenkuuluvuuden avulla on nyt hyvät edellytykset, ja pitää myönteisenä sitä, että 

komissio alkaa luopua aiemmin sovelletusta säästöpolitiikasta; korostaa, että unionin 

sopusointuisen kokonaiskehityksen edistämiseksi koko unionin olisi kehitettävä ja 

harjoitettava toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lujittamiseksi ja pyrittävä vähentämään alueiden välisiä kehityseroja ja heikoimmassa 

asemassa olevien alueiden ja erityisesti alhaisen tulotason ja kasvun alueiden 

(vähemmän kehittyneet alueet) jälkeenjääneisyyttä; korostaa tarvetta muuttaa 

perusteellisesti nykyisen politiikkayhdistelmän laatua asettamalla ensisijaiseksi 

tavoitteeksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sisältyvien periaatteiden ja 

oikeuksien kiireellisen täytäntöönpanon; korostaa tältä osin, että koheesiopolitiikalle on 

osoitettava vuoden 2020 jälkeisenä ajanjaksona riittävät taloudelliset resurssit, ja pyytää 

komissiota antamaan asiaan liittyvän ehdotuksen; toteaa, että tuottavuuden lisääminen, 

joka on yksi vahvemman kasvun ehdoista, edellyttää investointeja innovointiin, 

koulutukseen ja uuteen osaamiseen; 

3. on tyytyväinen maakohtaisten suositusten virtaviivaistamiseen ja niiden painopisteisiin; 

pitää kuitenkin huolestuttavana suositusten eritasoista täytäntöönpanoa eri 

politiikanaloilla ja eri maissa; muistuttaa, että on tärkeää soveltaa synergioihin 

perustuvaa lähestymistapaa kaikkien saatavilla olevien EU-varojen käyttöön, ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä ja koordinoimaan prosessia 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen tarvittavan tuen 

varmistamiseksi sekä investointien, työllisyyden ja kasvun lisäämiseksi ja 

tunnustamaan, että paikallis- ja alueviranomaiset voivat toiminnallaan tukea tätä 

prosessia; korostaa tarvetta toteuttaa valmiuksien kehittämiseen tähtääviä toimia ja 

yksinkertaistaa entisestään EU:n rahastojen täytäntöönpanoa, kun otetaan huomioon, 
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että suurin osa vuoden 2017 maakohtaisista suosituksista koski hallinnollisiin 

valmiuksiin liittyviä ongelmia; korostaa, että jäsenvaltiokohtaiset erityispiirteet olisi 

otettava selvemmin huomioon maakohtaisissa suosituksissa; korostaa tarvetta lisätä 

EU:n talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden välistä synergiaa, jotta vuotuisessa 

kasvuselvityksessä asetetut ensisijaiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja maakohtaiset 

suositukset voidaan panna täytäntöön; 

4. korostaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteiden mukaisen koheesiopolitiikan merkittävää asemaa elpymisprosessissa, sillä 

se on unionin investointi-, kasvu- ja kehityspolitiikan tärkein väline; palauttaa mieliin, 

että vuosina 2015–2017 koheesiopolitiikkaan perustuvan rahoituksen osuus vastasi 

8,5:tä prosenttia julkisen sektorin pääomainvestoinneista Euroopan unionissa ja että 

osuus nousee 41 prosenttiin, jos tarkastellaan vain EU:hun vuonna 2004 ja sen jälkeen 

liittyneitä 13:a jäsenvaltioita, ja yli 50 prosenttiin seitsemässä jäsenvaltiossa; katsoo, 

että sen talousarviomäärärahat olisi pidettävä vähintään samalla tasolla tulevassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; katsoo kuitenkin, että kyseisen politiikan ja 

talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välinen vuorovaikutus ei saisi haitata sen 

perussopimuksiin kirjattujen todellisten tavoitteiden saavuttamista, sen alueelliseen 

ulottuvuuteen liittyvät tavoitteet mukaan luettuina, ja katsoo, että kyseisen 

vuorovaikutuksen olisi oltava tasapainoista ja sillä olisi tehostettava ERI-rahastojen 

täytäntöönpanoa ja lisättävä entisestään koheesiopolitiikkaan liittyvien menojen 

kerrannaisvaikutusta ja sen antamaa tukea kestävälle ja osallistavalle kasvulle, jolla 

edistetään kunnollisten työpaikkojen luomista ja sosiaalista kehitystä; pitää näin ollen 

tarkoituksenmukaisena ottaa paikallis- ja alueviranomaiset mukaan talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson reunaehtojen määrittämiseen; huomauttaa, että 

ERI-rahastoista rahoitettavien sekä vuosittain vahvistettuihin maakohtaisiin suosituksiin 

ja vuotuisiin kasvuselvityksiin liittyvien toimien ja hankkeiden määrittämisen on oltava 

joustavampaa; 

5. muistuttaa tarpeesta nopeuttaa ERI-rahastojen täytäntöönpanoa, sillä ne ovat hyvin 

tärkeä väline talouskasvun, kestävän kehityksen ja työpaikkojen luomisen kannalta ja 

niillä tuetaan näin ollen merkittävästi kansallisia investointipolitiikkoja sekä tarpeellisia 

rakenneuudistuksia; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään entistä vankempia 

koordinointia ja suunnittelua tukevia rakenteita ja hallintokehyksiä, tehostamaan 

julkishallintojaan sekä vähentämään hallinnollista rasitusta, jotta ERI-rahastojen käyttö 

olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa; kehottaa komissiota myös avustamaan 

jäsenvaltioita kaikilla käytettävissään olevilla välineillä ja resursseilla, jotta vältetään 

määrärahojen vapautumisen riski sekä suorittamattomien maksujen kertyminen; 

6. pitää myönteisenä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) voimassaoloajan 

jatkamista sekä sen koon kasvattamista investointien vauhdittamiseksi, 

rahoitushäiriöiden välttämiseksi sekä sen vakuuttamiseksi hankkeiden toteuttajille, että 

he voivat edelleen suunnitella hankkeita ensimmäisen investointijakson jälkeenkin; 

korostaa, että on huolehdittava ERI-rahastojen, ESIRin ja muiden rahoitusvälineiden 

sekä laaja-alaisten yhteisön ohjelmien välisistä täydentävyyksistä ja synergioista 

säilyttäen kuitenkin samalla ERI-rahastojen aseman EU:n tärkeimpänä 

investointipolitiikan välineenä; vaatii, että ESIR pannaan täytäntöön maantieteellisesti 

aiempaa tasapuolisemmin, mikä edistäisi EU:n sopusointuista kehitystä ja ehkäisisi 

eriarvoisuuden lisääntymistä entisestään jäsenvaltioiden, alueiden ja kansalaisten 
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välillä; muistuttaa, että jatkettuun ESIRiin perustuvilla hankkeilla olisi edelleen 

puututtava epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja markkinoiden toimintapuutteisiin; 

kehottaa tasapainottamaan investointien maantieteellisen jakauman sekä lisäämään 

niiden hyödyntämistä vähemmän kehittyneillä alueilla; korostaa siksi, että tässä 

yhteydessä on entistäkin tärkeämpää helpottaa ESIRin yhdistämistä muihin 

EU-rahoituksen lähteisiin; 

7. korostaa, että rakenneuudistusten tukiohjelmalla on tärkeä tehtävä tuettaessa räätälöityä 

apua, jolla autetaan jäsenvaltioita toteuttamaan uudistuksiaan yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi, EU:n lainsäädännön soveltamiseksi oikea-aikaisesti ja EU-varojen 

käyttämiseksi aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin; korostaa tähänastisten 

kokemusten osoittaneen, että moni jäsenvaltio on pyytänyt tukea ohjelmasta ja 

tukipyynnöt koskevat kaikkia tuen piiriin kuuluvia politiikan aloja; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että ohjelman täytäntöönpanoa ja yksittäisten hankkeiden konkreettisia 

tuloksia käsitellään täysin avoimesti vuosittaisessa seurantakertomuksessa; painottaa 

tässä yhteydessä kaikilla hallinnon tasoilla määritettävien ja toteutettavien 

asianmukaisten rakenneuudistusten merkitystä ja että on tärkeää vähentää meneillään 

oleviin investointeihin liittyvää hallinnollista rasitusta, jotta edesautetaan ESIRin 

panemista täytäntöön sekä liiketoiminta- ja investointiympäristön paranemista; 

8. korostaa tarvetta saada varmuus rakenneuudistusten tukiohjelman rahoittamiseen 

vuoden 2020 jälkeen tarvittavista varoista ja huomauttaa, että kyseisiä varoja ei saisi 

ottaa ERI-rahastojen päämäärien ja tavoitteiden edistämiseen tarkoitetuista varoista. 
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