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EHDOTUKSET

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

1. pitää seitsemättä ja kahdeksatta edistyskertomusta myönteisinä ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan vuonna 2014 taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa 
kuudennessa kertomuksessa, miten talouskriisi vaikuttaa pitkällä aikavälillä Euroopan 
maiden ja alueiden yhä jyrkemmin heikkenevään yhteenkuuluvuuteen ja mitä 
toimenpiteitä on toteutettava näiden erojen poistamiseksi, ja kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota ohjelmaan osallistuvien ja siihen osallistumattomien maiden väliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

2. korostaa, että BKT:n olisi pysyttävä yhtenä pääkriteerinä määritettäessä mahdollisuutta 
saada aluepoliittista tukea, mutta sitä olisi täydennettävä muilla indikaattoreilla, jotta 
voidaan tunnistaa heikoimmassa asemassa olevat alueet; korostaa, että BKT yksin ei voi 
antaa kattavaa kuvaa aluekehityksestä ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, sillä se jättää 
huomiotta merkittäviä sosiaalisia tekijöitä, kuten tuloerot ja työttömyyden;

3. kannustaa komissiota tukemaan erityisiä toimia, joilla luodaan lisää ja pysyvämpiä 
työpaikkoja, investoidaan alueellista ja paikallista kehitystä koskevaan koulutukseen, 
kannustetaan yrittäjyyttä paikallistasolla ja luodaan uusia rahoitusvälineitä kaikenlaisille 
yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotta voidaan 
torjua kasvavaa työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä;

4. on tietoinen siitä, että suuri osuus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) menoista on 
kohdennettu uusien ja parempien työpaikkojen luomiseen, muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, vammaiset mukaan luettuina, integroimiseen ja osallistumiseen sekä 
osallistavan ja kaikille esteettömän yhteiskunnan kehittämiseen; korostaa kuitenkin, että 
kriisiaikoina olisi painotettava enemmän sitä, että ESR:n varoja suunnataan tehokkaasti 
alueellisten ja paikallisten erojen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien ja erityisesti nuorten työllistämiseen sekä naisten 
työmarkkinoille paluun helpottamiseen siten, että vähennetään sukupuoleen perustuvaa 
jakoa;

5. muistuttaa, että koulunkäyntinsä keskeyttäneiden määrä ylittää eräillä alueilla selvästi 
tavoitteeksi asetetun enintään kymmenen prosentin osuuden, ja katsoo, että koulunsa 
keskeyttäneille olisi tarjottava koulutusta tai työtä, joka vastaa heidän tarpeitaan; 
muistuttaa tässä yhteydessä nuorisotakuun merkityksestä koulunkäyntinsä keskeyttäneille; 
korostaa, että koulunkäyntinsä keskeyttäneiden lukumäärän vähentämiseksi on tärkeää, 
että koulutusjärjestelmä on osallistava ja tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
nuorille; korostaa, että siksi on löydettävä ratkaisu näiden heikosti koulutettujen nuorten 
integroimiseksi työmarkkinoille siten, että tarjotaan esteetöntä, helppopääsyistä ja 
laadukasta ammattikoulutusta ja työn ohessa tapahtuvaa koulutusta, jotta autetaan nuoria 
hankkimaan taitoja, koska puutteellinen pätevyys voi lisätä työttömyysriskiä, joka 
puolestaan lisää köyhyysriskiä ja pitää sisällään monia erilaisia sosiaalisia haasteita, jotka 
liittyvät ulkopuolelle jäämiseen, vieraantumiseen ja epäonnistumiseen itsenäisen elämän 
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rakentamisessa;  korostaa tämän vuoksi, että ESR:n määrärahoilla on ratkaiseva merkitys, 
jotta voidaan auttaa useampia nuoria pysymään koulussa ja hankkimaan tarvittava 
pätevyys pysyvän työpaikan saamiseksi ja uran luomiseksi ja varmistaa useampien pääsy 
korkealaatuiseen koulutukseen; katsoo tässä yhteydessä, että muita heikommassa 
asemassa olevista ryhmistä ja vähemmistöistä tulevia lapsia varten on käynnistettävä 
erityisiä hankkeita, vammaiset mukaan luettuina; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
soveltuvaa ammattikoulutusta työpaikkakoulutusta niille, jotka hyötyvät siitä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kasvua tukevia toimintalinjoja, 
joihin kuuluu myös koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, tutkimukseen ja innovointiin 
tarkoitettujen menojen asettaminen etusijalle, sillä nykyistä talouskriisiä ei ratkaista 
pelkästään säästötoimilla;

7. korostaa, että nuorten työllisyystilanne riippuu suuresti yleisestä taloustilanteesta ja siksi 
on hyvin tärkeää tukea, ohjata ja seurata nuoria heidän siirtyessään koulusta työelämään; 
katsoo, että komissio voisi tämän vuoksi mukauttaa kaikki tulevat tämän alan ehdotukset 
aloitteisiin ”Nuoret liikkeellä” ja ”Mahdollisuuksia nuorille”;

8. korostaa, että työllisyysaste on eräillä alueilla edelleen alle 60 prosenttia ja että eräillä 
alueilla on jääty jälkeen omista kansallisista tavoitteista 20–25 prosenttia, mikä on 
erityisen haitallista nuorille, naisille, ikäihmisille, omaishoitajille ja vammaisille; korostaa, 
että tietyt säästötoimet ovat vaikuttaneet haitallisesti yhteenkuuluvuuteen ja lisänneet 
epätasa-arvoa EU:ssa perustavalla tavalla; korostaa, että riskiryhmien pitäminen työssä tai 
työmahdollisuuksien luominen heille edellyttää kohdennettuja toimenpiteitä, joilla tuetaan 
työpaikkojen luomista, koulutusmahdollisuuksia ja työpaikan säilyttämistä; korostaa, että 
tietyillä yksittäisillä syrjäisillä alueilla työttömyys on jo periytynyt useamman sukupolven 
ajan ja tämä työttömyyden periytyminen uhkaa etenkin marginalisoituneita;

9. korostaa, että työllisyysaste ei ole saavuttanut lähimainkaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitetta, jonka mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi nostettava 75 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; panee merkille, että aluetasolla ei ole minkäänlaisia 
erityistavoitteita työllisyysasteelle, mutta EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet yksilöllisesti 
kansallisia tavoitteita, jotka useimmissa tapauksissa ovat jääneet saavuttamatta, sillä 
talous- ja rahoituskriisillä on ollut merkittävä epäsymmetrinen vaikutus alueiden 
työmarkkinoihin erityisesti Etelä-Euroopassa, missä nuorten työttömyys on lisääntynyt 
huomattavasti;

10. korostaa alueellisissa työllisyysasteissa olevia eroja ja toteaa, että unionin alueelliset 
työllisyysasteet ovat korkeimmat EU:n pohjois- ja keskiosissa ja alhaisimmat eteläisillä 
alueilla;

11. myöntää todeksi niin kutsutun kaupunkien paradoksin, eli sen, että vaikka indikaattorit 
osoittavat kaupunkialueiden olevan kehittyneitä, niillä asuu usein enemmän 
köyhyysrajalla eläviä perheitä, jotka kärsivät aineellisesta niukkuudesta, ympäristön 
huonontumisesta ja huonoista asuinoloista ja joiden työllisyystilanne on erittäin heikko ja 
jotka ovat syrjäytymisvaarassa, ja energiaköyhyys on monesti yleisempää 
kaupunkialueilla; toteaa, että tällöin on kyse ennen kaikkea yksinhuoltajaperheistä, 
vähintään nelilapsisista suurperheistä tai omaishoitajista (etenkin vammaista 
perheenjäsentä kotona hoitavista perheenjäsenistä), marginalisoituneisiin ryhmiin 
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kuuluvista henkilöistä tai eläkeiän kynnyksellä olevista iäkkäistä henkilöistä, joiden 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteuttaminen on vaikeaa; pitää tärkeänä, että otetaan 
huomioon fyysisesti esteetön pääsy sekä tietojen ja viestintäkeinojen saatavuus, ja katsoo, 
että niiden toteutumista on arvioitava objektiivisten ja vertailukelpoisten tunnuslukujen 
avulla ja otettava huomioon väestökehityksen haasteet;

12. korostaa, että jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välinen tiedonvaihto 
yhdistettynä kehitystä ja kasvua tukevaan yhteistyöhön voisi auttaa tasoittamaan 
asiantuntemuksessa olevia eroja ja lisäämään tietoisuutta työllistymiseen liittyvästä 
liikkuvuudesta; katsoo lisäksi, että hajauttamisen ja aluekehityksen tukemista olisi 
jatkettava, sillä nämä ovat tehokkaita tapoja nykyisen työttömyyskriisin ratkaisemiseksi;

13. katsoo, että on tärkeää käsitellä paikallis- ja aluetason demokratian lisäämistä koskevaa 
kysymystä ja että se edellyttää EU:lta vahvempaa poliittista sitoutumista sellaisten 
toimintaolosuhteiden kohentamiseen, joilla voitaisiin edistää paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten valmiuksia vaikuttaa työpaikkojen luomiseen ja väestön sosiaaliseen 
osallisuuteen ja seurata sitä; korostaa tässä yhteydessä, että kansalaisyhteiskunnan 
monimuotoisuus voisi olla avainasemassa siten, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat 
osallistavaan kasvuun tähtäävän EU:n tavoitteen saavuttamiseen;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään investointeja yrittäjyyden, yritysten 
perustamisen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen aloilla keinona luoda uusia työpaikkoja, 
ja pitää tätä tarpeellisena erityisesti siksi, että yli kaksi kolmasosaa EU:n yksityisen 
sektorin työpaikoista on pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä; katsoo, että alueellisia ja 
paikallisia tasoja olisi korostettava erityisesti; katsoo lisäksi, että yhteiskunnallisiin 
yrityksiin ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tehtävät investoinnit tarjoavat hyvän 
vaihtoehdon täyttää sosiaalisia tarpeita, joita ei voida tyydyttää julkisilla hyödykkeillä ja 
palveluilla.
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