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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat 
perustavanlaatuisia periaatteita, joita on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
4 artiklan mukaan noudatettava EU:n kaikkien politiikkojen ja toimien määrittelyssä, ja 
että niiden toteuttamisessa on noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan määräyksiä;

2. painottaa, että koheesiopolitiikan tavoitteena on oltava kestävä, älykäs ja osallistava 
talouskasvu, joka jakautuu alueellisesti ja sosiaalisesti tasapuolisesti, alueiden välisten 
kehityserojen vähentäminen, työpaikkojen luominen, elämänlaadun parantaminen, 
työntekijöiden kouluttaminen uusia työpaikkoja varten kestävän talouden ala mukaan 
luettuna, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus sekä eurooppalaisen sosiaalimallin 
toteuttaminen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan talouden kilpailukyvyn osatekijänä;

3. katsoo, että koheesiopolitiikkaa pitäisi käyttää kestävän kasvun aikaansaamiseen 
kaikkialla EU:ssa sekä hyvinvoinnin oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen jakamiseen 
edistämällä kilpailua ja pyrkimällä vähentämään sosioekonomisia eroja EU:n alueiden 
välillä;

4. katsoo, että koheesiopolitiikka on yksi pitkän ajan investointeja koskevaa strategiaa sekä 
sosiaalista osallisuutta edistävän EU:n talouspolitiikan tukipilareista; katsoo, että 
koheesiopolitiikka varmistaa sen, että vähiten kehittyneet alueet ja epäsuotuisassa 
asemassa olevat ryhmät saavat tukea, mikä johtaa Euroopan unionin tasapainoiseen ja 
harmoniseen kehitykseen; toteaa, että eurooppalainen lisäarvo piilee siinä, että kaikki 
voivat hyötyä EU:n taloudellisesta menestyksestä; katsoo näin ollen, että 
koheesiopolitiikka on säilytettävä erillisenä politiikan alana ja että sille on myönnettävä 
riittävästi rahoitusta;

5. toteaa, että koheesiopolitiikan yhdennetty lähestymistapa, jolla erilaiset alakohtaiset 
tavoitteet sovitetaan yhteen alueiden tarpeiden ja potentiaalin kanssa, on arvokas väline, 
joka lisää sen tehokkuutta, ja että näin ollen se on tarpeen säilyttää ja sitä olisi 
vahvistettava edelleen;

6. on vahvasti sitä mieltä, että talouskriisin aiheuttamien vaikeuksien vuoksi komission olisi 
esitettävä pikaisesti rakennerahastojen tarkistamista koskeva ehdotus, joka olisi 
yhdenmukainen Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa, jossa 
otettaisiin huomioon muun muassa jäsenvaltioiden ja alueiden tarpeet ja mahdollisuudet 
sekä näkökohdat, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmaan rahoitus-, 
talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 
(välimietintö) 1, ja jossa tarkasteltaisiin parhaita ratkaisuja sosiaalisen innovaatiopolitiikan 
yhteisrahoitukseen;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
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7. katsoo, että koheesiopolitiikassa pitäisi hyödyntää enemmän sen taloudellista osaa, jotta se 
täydentäisi paremmin muita olemassa olevia EU:n politiikkoja talouskasvun 
vahvistamiseksi työpaikkojen luomisen ja työllisyyden kohentamisen avulla;

8. katsoo, että jotta Eurooppa 2020 -strategia olisi onnistunut, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien EU:n välineiden pitäisi liittyä kiinteästi toisiinsa uudessa 
yhteisessä kehysrakenteessa, jolla luotaisiin vahvaa synergiaa EU:n politiikkojen ja 
kaikkien rakennerahastojen välille; korostaa, että yhteisen kehyksen puitteissa kukin 
väline edellyttää omia ja erityisiä sääntöjä ja tavoitteita asianmukaisesti räätälöidyn tuen 
varmistamiseksi; korostaa, että Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein väline, joka on 
tarkoitettu nimenomaan työmarkkinoita ja sosiaalista osallisuutta varten ja että sosiaalista 
osallisuutta itsessään on niin ollen vahvistettava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että nykyinen EAKR:n ja ESR:n päällekkäisyyksiä koskeva 
sääntö on kaikin puolin sopiva keino varojen käytön yksinkertaistamiseen varsinkin 
paikallisten integroitujen hankkeiden tapauksessa ja pyrittäessä vahvistamaan synergioita;

9. katsoo, että talous- ja sosiaalikriisin – joka on myös syventänyt alueellisia eroja –
dramaattisten vaikutusten vuoksi rahastojen käyttöä koskevien menettelyjen olisi 
reagoitava nopeasti alueellisiin tai sosiaalisiin ongelmiin ja puutteisiin esimerkiksi 
kohdennetumpien toimien avulla;

10. katsoo, että jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti, ESR:ssa olisi keskityttävä taitoihin, 
elinikäiseen oppimiseen – ottaen huomioon myös kestävään kehitykseen liittyvät uudet 
avaintaidot – ja uudelleenkoulutukseen tehtäviin investointeihin, työmarkkinoiden 
toimivuuteen, työmahdollisuuksien luomiseen sekä sosiaalisiin oloihin, tutkimukseen ja 
innovointiin kestävään talouteen siirtymisen helpottamiseksi, jotta voidaan edistää 
työllistettävyyttä, tuottavuutta, kasvua, asianmukaista palkkausta, elämänlaatua ja 
työllisyyttä Euroopassa, sekä toimenpiteisiin köyhyyden torjumiseksi ja sosiaalisen 
osallisuuden toteuttamiseksi;

11. korostaa, että koska ESR on elinikäisen oppimisen, ammatillisen pätevyyden hankkimisen 
ja urasuunnittelun tukiväline, sitä olisi pidettävä laajamittaisen ja tehokkaan kasvun sekä 
Euroopan tietoon perustuvan kilpailukyvyn edistämisen kannalta olennaisen tärkeänä 
resurssina, jota ei itse asiassa hyödynnetä täysimääräisesti;

12. korostaa, että ESR ei ainoastaan myötävaikuta yleisesti ottaen kaikkien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen, vaan se on myös EU:n pääasiallinen 
rahoitusväline sellaisten hankkeiden edistämiseen, jotka myötävaikuttavat kyseisen 
strategian kahteen erityistavoitteeseen, jotka ovat työllisyystason nostaminen 
75 prosenttiin 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä sekä yli 20 miljoonan ihmisen nostaminen 
pois köyhyydestä;

13. kehottaa komissiota vahvistamaan ESR:n roolia rakennerahastojen tulevassa rakenteessa, 
jotta yhdennetyt toimenpiteet voidaan panna paremmin täytäntöön; pitää tarpeellisena, että 
ESR:oon sovelletaan sääntelyä ja strategista peruskehystä, jotka sisältävät 
koheesiorahoitusta koskevat yleiset määräykset siten, että se säilyttää omat sääntönsä sekä 
toiminta- ja rahoitusjärjestelynsä; ottaa huomioon, että aikaisemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että EAKR ja ESR yhdessä sekä ESR:n varojen korkeintaan kymmenen 
prosentin tason käyttö ovat saaneet aikaan onnistuneita ja kestäviä tuloksia, ja katsoo, että 
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tällaisia joustavia järjestelyjä on sovellettava jatkossakin; kehottaa komissiota 
järjestämään tarvittaessa rakennerahastoille ja erityisesti ESR:n toimenpideohjelmille 
tulevaisuudessa lisärahoitusta työllistettävyyden edistämiseksi, ja kehottaa sitä 
määrittelemään selkeät ja yksinkertaiset säännöt, jotka mahdollistaisivat resurssien 
koordinoidumman käytön;

14. katsoo, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja parempi tiedon levittäminen ovat 
varojen onnistuneen hyödyntämisen sekä eri hankkeiden asianmukaisen toteuttamisen 
edellytyksiä;

15. pitää tärkeänä sitä, että työntekijöiden taidot sovitetaan työmarkkinoiden vaatimuksiin ja 
että elinikäistä oppimista koskevat ohjelmat sovitetaan tulevaisuuteen suuntautuvien 
työpaikkojen edistämiseen nopeasti kehittyvässä tietoon perustuvassa yhteiskunnassa;

16. kehottaa kiinnittämään huomiota Euroopan aluekehitysrahaston rooliin Euroopan 
sosiaalirahaston varojen tehokkaassa käytössä, ottaen huomioon, että EAKR vastaa
olosuhteiden, kuten asianmukaisen infrastruktuurin ja riittävän saavutettavuuden, 
luomisesta, mitä ilman työllisyyteen liittyvät investoinnit eivät voi olla tehokkaita;

17. myöntää, että talouskriisin vaikutukset EU:n alueisiin ja kansalaisiin jakautuvat 
epätasaisesti; katsoo, että uusi rahastojen käyttöstrategia on tehokkaampi, jos siihen 
sisällytetään myös hallinnon paikallis- ja aluetaso, koska ne pystyvät mukauttamaan 
strategiset tavoitteet alueellisiin erityispiirteisiin esimerkiksi kaikkien sidosryhmien, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia oikeuksia edistävien järjestöjen, työmarkkinaosapuolten, 
hallituksista riippumattomien järjestöjen sekä rahoituslaitosten kanssa käytävän 
jäsennellyn vuoropuhelun avulla; korostaa tarvetta jättää alueellisille ja paikallisille 
vaatimuksille riittävästi marginaalia poliittisten tavoitteiden määrittelyssä;

18. katsoo, että työmarkkinaosapuolten aktiivinen osallistuminen jatkuvan sosiaalisen ja 
alueellisen vuoropuhelun muodossa on olennaisen tärkeää rahastojen tehokkaamman 
käytön kannalta;

19. korostaa, että talouskriisi on lisännyt entisestään kiireellistä tarvetta Euroopan 
sosiaalirahaston kattamien alojen toimenpiteille, jotka liittyvät varsinkin työllisyyden, 
urasuunnittelun, sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden vähentämisen edistämiseen;

20. kehottaa komissiota esittelemään rakennerahastojen uudistamiseksi ohjelman, jonka 
tavoitteena olisi menettelyjen ja käyttötapojen muuttaminen entistä yksinkertaisemmiksi, 
jotta ne hyödyttävät myös pienyrityksiä, erityisesti koska osa EU:n tarjoamasta 
rahoituksesta jää käyttämättä, sekä valvonta- ja arviointijärjestelmän ja varojen 
myöntämisen avoimuuden sekä EU:n koheesiopolitiikan näkyvyyden parantaminen; 
katsoo, että tätä tarkoitusta varten uudistuksessa on keskityttävä käyttäjäystävällisyyteen 
varmistaen samalla myös, että loppukäyttäjät saavat hyväksytyn rahoituksen nopeammin 
eivätkä kohtaa maksuvalmiusongelmia jäsenvaltioiden pidättäessä varoja;

21. kehottaa ottamaan käyttöön kannustimia onnistuneiden tulosten edistämiseksi, ja pitää 
välttämättömänä, että varat korvamerkitään selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita 
varten niiden käyttötarkoituksesta riippuen, jolloin niillä aikaansaatuja tuloksia voidaan 
arvioida tarkemmin;
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22. kehottaa luomaan yhden asiointipisteen järjestelmän käytännön neuvonnan, tietojen ja 
ohjeiden antamiseksi asianomaisille toimijoille sen varmistamiseksi, että yleisö saa 
asianmukaista tietoa; painottaa, että siirtymisen kohti yhdenmukaistamista on oltava 
kansalaisten nähtävissä ja että sen tarkoituksena on oltava pyydettävien tietojen määrän 
rajoittaminen kaikkein välttämättömimpään.
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