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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikoilla on tärkeä rooli kestävässä ja 
yhteiskunnallisesti tasapainoisessa aluekehityksessä ja että ne voivat antaa merkittävän 
panoksen alueellisten erojen vähentämiseen ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseen tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille;

2. katsoo, että alueellinen lähestymistapa on tehokas mekanismi pantaessa täytäntöön 
politiikkoja, joilla edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
kehitystä, kestävää ja kohtuulliset työolot tarjoavaa työllisyyttä, koulutusta, köyhyyden 
vähentämistä ja sosiaalista osallisuutta, jotka ovat Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä 
tavoitteita;

3. korostaa, että köyhyyden torjuntaan sisältyy syrjäytymisen torjunta ja että alueilla, joilla 
väestöntiheys on hyvin alhainen tai väestö ikääntyy, ei ole riittävästi terveyspalveluja, 
mikä olisi jossakin määrin kompensoitavissa nopean tietotekniikan paremmalle 
saatavuudella ja etälääketieteen edistämisellä;

4. katsoo, että alueellisen lähestymistavan pitäisi osoittautua tehokkaaksi mekanismiksi, jolla 
autetaan pk-yrityksiä luomaan uusia kestäviä työpaikkoja ja ottamaan käyttöön tai 
kehittämään ammatillisia koulutusohjelmia; katsoo, että kasvuun ja työllistymiseen 
tähtäävä yritystoiminta ja osaamisen hyödyntäminen voi toimia yli hallinnollisten alueiden 
rajojen; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan uusien yrittäjien vallitsevia oloja, jotta 
voidaan hyödyntää paremmin niiden merkittäviä mahdollisuuksia luoda uusia kestäviä 
työpaikkoja;

5. uskoo, että yhdennetyn alueellisen lähestymistavan soveltaminen Euroopan 
sosiaalirahastoon (ESR) ja unionin muihin rahastoihin on ratkaisevan tärkeää 
toissijaisuusperiaatteen toteuttamiseksi monitasoisen hallinnon avulla; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa riittävien toimintaedellytysten luominen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osapuolten osallistuminen ja omistus paikallisella, alueellisella ja 
mikroalueellisella tasolla sekä kaupungeissa että maaseudulla muun muassa siten, että 
tarjotaan koulutusta, joka koskee koheesiopolitiikkaan liittyviä suunnittelumenetelmiä, 
varojen myöntämistä ja toimien toteuttamista, ja parannetaan mahdollisuuksia saada tietoa 
siitä, miten EU:n alueelliseen kehitykseen tarkoitettuja voimavaroja voidaan hyödyntää 
paremmin;

6. korostaa, että koheesiopolitiikan ja muiden EU:n politiikanalojen välille on tärkeää luoda 
vahvaa synergiaa, jotta turvataan koheesiopolitiikan tehokkuus nykyisiin työllisyys- ja 
sosiaalialan haasteisiin vastattaessa;

7. korostaa, että koheesiopolitiikan määrittämisen ja täytäntöönpanon yhteydessä on tärkeää 
taata oikeudenmukainen tasapaino varojen käytön tehokkaan valvonnan ja niiden 
vaikuttavuuden välillä;
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8. korostaa, että alueellinen yhteistyö ja makroaluestrategiat voivat olla hyödyllisiä välineitä, 
joilla tunnistetaan ja torjutaan esimerkiksi koulutukseen ja työhön pääsyyn liittyviä 
alueellisia eroja ja joilla edistetään Euroopan alueiden välistä lähentymistä;

9. panee merkille, että alueiden sisällä ja niiden välillä on huomattavia sosiaalisia ja 
työllisyyteen liittyviä eroja, joita ei aina voida ilmaista nykyisin indikaattorein; katsoo, 
että köyhyys on keskittynyt pääasiassa mikroalueiden tasolle ja että sitä olisi torjuttava 
tämä näkökohta huomioon ottaen; katsoo, että ohjelmia on räätälöitävä alueellisiin ja 
paikallisiin tarpeisiin ja että niissä olisi keskityttävä painopistealueisiin, joilla vastataan 
alueiden erityisiin haasteisiin; katsoo, että Euroopan sosiaalirahastoa ja muita EU:n 
rahastoja olisi pidettävä pääasiallisena välineenä työllisyyteen (erityisesti nuorten 
työllisyyteen), terveydenhuollon saatavuuteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden 
torjuntaan liittyviin tarpeisiin vastaamiseen paikallistasolla;

10. katsoo, että asianmukainen puuttuminen sosiaalisiin ja taloudellisiin eroihin edellyttää, 
että ohjelmoinnissa otetaan huomioon "kovina" pidettävien toimien (EAKR-tyyppiset 
infrastruktuuriin liittyvät toimet) ja "pehmeinä" pidettävien toimien (ESR-tyyppiset 
koulutukseen liittyvät toimet) välinen täydentävyys; katsoo, että temaattisen keskittämisen 
vaatimuksia koskevissa asianmukaisissa toimenpiteissä olisi otettava huomioon tällaiset 
tarpeet ja niillä olisi mahdollistettava riittävä täydentävien resurssien käyttö etenkin 
koulutuksen ja terveydenhuollon infrastruktuurin aloilla;

11. pyytää komissiota täsmentämään menettelyjä, joita käytetään koheesiopolitiikan varojen 
myöntämiseen nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden torjumiseen;

12. korostaa, että sosiaaliseen syrjäytymiseen ja köyhyyteen liittyvien lukuisten ongelmien 
tehokas ratkaiseminen edellyttää tarkistettua ja eriytettyä lähestymistapaa, jossa on 
otettava huomioon tiettyjen alueiden (esimerkiksi suurkaupunki- tai maaseutualueiden) 
erityistarpeet;

13. katsoo, että koheesiopolitiikkaan olisi sisällytettävä EU:n koko alue ja kannattaa siksi 
komission ehdotusta "siirtymäalueiden" luokan luomisesta, koska se auttaa varmistamaan 
oikeasuhteisten ja kohdennettujen toimien toteuttamisen sekä kasvavan että supistuvan 
BKT:n alueilla;

14. katsoo, että työntekijöiden ja vastavalmistuneiden vapaaehtoinen liikkuvuus EU:ssa voisi 
olla ratkaisu alueelliseen ja paikalliseen työvoimapulaan, ja kannustaa jäsenvaltioita ja 
alueita hyödyntämään tätä liikkuvuutta tehokkaammin alueellisen kehityksen ja 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi;

15. pitää välttämättömänä koordinoida ESR:n tukemia toimia politiikan eri tasoilla, jotta 
mahdollistetaan tehokas alueellinen lähestymistapa; pitää erityisen tärkeänä, että 
koulutuspalvelut ja -resurssit yhdistetään työmarkkinoiden tarpeisiin;

16. pitää tärkeänä, että kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa ohjelmissa esitetään 
kattava analyysi sosiaali- ja työllisyystilanteen alueellisista eroista ja tiettyjen alueiden 
kehittämistarpeista sekä yhdennettyjä strategioita, joihin myönnetään varoja 
asianomaisista rahastoista työttömyydestä ja köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden alueellisiin ja paikallisiin erityistarpeisiin ja suurimmassa 
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syrjintä- tai syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien tarpeisiin vastaamiseksi; toteaa, 
että tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota syrjäytyneisiin väestöryhmiin;

17. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä tarkoituksenmukaisessa ja tehokkaassa pitkän aikavälin aluekehityssuunnittelussa 
ja edistää kohtuulliset työolot takaavaa ja kestävää työllisyyttä köyhyyden ja 
työttömyyden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

18. katsoo, että toimenpideohjelmat ja hankkeet on suunniteltava ja pantava täytäntöön 
asianmukaisella tasolla ja että on kiinnitettävä huomiota kaupunkien rooliin, toimiviin 
maantieteellisiin alueisiin sekä alueisiin, joilla on erityisiä maantieteellisiä tai 
väestönkehitykseen liittyviä ongelmia;

19. muistuttaa, että on toteutettava toimia vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden 
työllistymisen ja työmarkkinoille integroitumisen varmistamiseksi;

20. pitää eri toimintatasojen institutionaalisia valmiuksia tärkeänä tekijänä, jolla varmistetaan 
alueellisen lähestymistavan onnistunut soveltaminen;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kumppanuuden periaatteen1 mukaisesti avoimen 
vuoropuhelun, jossa ovat kuultuina ja osallisina asianomaiset osapuolet (kuten 
paikallisviranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt), kun valmistellaan 
kumppanuussopimuksia ja kaikkia toimintaohjelmia erityisesti kun on kyse ympäristöstä, 
sosiaalisesta osallisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista; 
katsoo, että kaikkien edellä mainittujen sidosryhmien välinen keskinäinen luottamus ja 
yhteistyö on välttämätöntä, jotta alueellista lähestymistapaa voidaan tehokkaasti 
hyödyntää ESR:sta rahoitettavissa toimissa;

22. muistuttaa, että on tärkeää helpottaa innovatiivisten hankkeiden koordinointialustojen 
täytäntöönpanoa, koska niillä on saavutettu aikaan erinomaisia tuloksia sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisessa ja terveyspalvelujen saatavuuden parantamisessa;

23. kehottaa komissiota esittämään suunnitelman, jonka perusteella ESR:n tehokasta käyttöä 
helpotetaan suurimmista taloudellisista vaikeuksista kärsivissä jäsenvaltioissa;

24. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan asianmukaisia suosituksia tuloksiin ja 
dokumentoituun näyttöön perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi, jotta 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa voidaan tehostaa.

                                               
1 Komission valmisteluasiakirja "The partnership principle in the implementation of the Common Strategic 
Framework Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership" (SWD(2012)0106).



PE486.158v02-00 6/6 AD\903700FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 31.5.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

39
1
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche 
Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole 
Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije
Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard 
Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean 
Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, 
Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth 
Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Inês 
Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Tamás Deutsch, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, 
Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Anthea 
McIntyre, Jens Nilsson, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, 
Evelyn Regner, Csaba Sógor


