
AD\941392FI.doc PE510.825v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2013/2042(INI)

21.6.2013

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

budjettirajoitusten vaikutuksista alue- ja paikallisviranomaisiin EU:n 
rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa
(2013/2042(INI))

Valmistelija: Jan Kozłowski



PE510.825v03-00 2/6 AD\941392FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\941392FI.doc 3/6 PE510.825v03-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että kriisistä aiheutuvan sosiaalipalvelujen enenevän kysynnän aikana alue- ja 
paikallisviranomaisiin kohdistuvat rahoituspaineet saattavat taloudellisten rajoitteiden 
vuoksi vaikuttaa kielteisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen, koulutukseen  ja kestävään 
työllisyyteen; korostaa, että alue- ja paikallisviiranomaisten on hankala ratkaista 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kaltaisia ongelmia, mikä hankaloittaa myös 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista;

2. korostaa Euroopan sosiaalirahaston erityistä roolia sosiaalisten investointien tukemisessa 
ja Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa, sillä se edistää kestävää työllisyyttä ja 
tuottavuutta, torjuu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja voimistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; 

3. pitää myönteisenä, että Euroopan sosiaalirahaston toimintaa ja rahoituksen saatavuutta 
koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan etenkin paikallistasolla toteutettavien pienempien 
hankkeiden osalta, koska tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman reagoinnin 
vaikeasta taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta aiheutuviin haasteisiin sekä 
tuensaajajärjestöjen laajemman osallistumisen investointien toteuttamiseen;  painottaa 
tässä yhteydessä uutta välinettä, jonka avulla paikallisesta kehityksestä huolehditaan 
yhteisön johdolla ja joka mahdollistaa paikallistason toimintaryhmille paikallisten 
työllisyysstrategioiden kehittämisen ja toteuttamisen; kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan 
tällaisista mahdollisuuksista osana jatkuvaa ohjelmasuunnittelua, jossa hyödynnetään 
paikallisten toimintaryhmien runsasta innovointipotentiaalia;

4. katsoo, että koheesiopolitiikan varainkäytössä olisi sovellettava tarvittavassa määrin 
joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat käsitellä omia poliittisia pullonkaulojaan ja poistaa 
ne, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa;

5. tähdentää, että koko Euroopassa jatkuviin budjettirajoituksiin on mukauduttava samalla, 
kun jatketaan tulevaisuuteen investoimista;  muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että
tarkoituksena ei ole käyttää varoja enemmän vaan käyttää niitä tehokkaammin;

6. toteaa, että Euroopan sosiaalirahastolle esitetyistä maksupyynnöistä oli vuoden 2012 
loppuun mennessä suorittamatta 4,2 miljardia euroa, ja että tämä määrä maksetaan 
vuoden 2013 rahoituskehyksestä;  tähdentää, että tällainen menojen siirtäminen vuodelta 
toiselle haittaa alue- ja paikallisviranomaisten ja tuensaajien kassatilannetta; korostaa 
myös, että lisätalousarvioon nro 2/2013 sisältyvästä 11,2 miljardin euron 
kokonaismäärästä kohdennetaan 3,253 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastoon; toteaa, 
että lisätalousarvio olisi suoritettava kokonaisuudessaan, mahdollisesti kahdessa 
vaiheessa; vaatii neuvostoa lisäksi antamaan poliittisen sitoumuksen siitä, että kaikki 
vuonna 2013 erääntyvät oikeudelliset velvoitteet maksetaan tämän vuoden loppuun 
mennessä;
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7. vaatii maksattamatta olevan määrän (RAL) kokonaistason vähentämistä, koska se uhkaa 
vakavasti koheesiopolitiikan resurssien käyttämisen tehokkuutta ja haittaa näin ollen 
tulevia investointeja kasvuun ja työllisyyteen; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan alue- ja 
paikallisviranomaisia koheesio- ja rakennerahastojen saatavilla olevien varojen 
mahdollisimman tehokkaassa käytössä suunnittelemalla hankkeet ja hakemukset 
huolellisesti ja varmistamalla, että yhteisrahoitusta tuetaan asianmukaisesti;

8. tähdentää, että koheesiopolitiikka on merkittävä tekijä julkisten ja yksityisten 
investointien lisäämisessä ja että sillä voidaan auttaa hyvän hallinnoinnin ja julkisen 
osallistumisen kehittämisessä kaikilla tasoilla; katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan 
edistää samanaikaisesti koko unionin ja siitä välittömästi hyötyvien alueiden talouskasvua, 
työllisyyttä, kestävää kehitystä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa siten unionin
kansalaisten ja alueiden välistä solidaarisuutta;  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
paikallisilla toimijoilla on myös kriisiaikoina riittävästi taloudellisia varoja 
rakennerahastojen hyödyntämiseen;

9. kannattaa painokkaasti, että varainhoidon prioriteetteja muutetaan esimerkiksi siten, että 
jäsenvaltiot investoivat pitkän aikavälin kasvuun, mukaan luettuina investoinnit 
mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, jotka voivat olla merkittävässä roolissa jäsenvaltioiden 
kilpailukyvyn kohentamisessa; 

10. tähdentää, että paikallinen talous on avainasemassa yhteisöjen elpymisessä ja että se on 
erityisen tärkeää nykyisessä kriisitilanteessa; painottaa tässä yhteydessä yhteisötalouden 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen 
paikallistasolla;  kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan rakennerahastojen avulla 
yhteisötaloudelle rahoitusmahdollisuuksia vuosiksi 2014–2020; 

11. korostaa alue- ja paikallisviranomaisten mahdollista roolia kestävän kehityksen 
vahvistamisessa, työpaikkojen luomisessa, yhteiskuntarakenteen ennalleen 
palauttamisessa sekä uusiutuvien energialähteiden, älykkäiden verkkojen ja kestävän 
liikkuvuuden edistämisessä;

12. painottaa, että unionin taloushallinnoinnin olisi oltava riittävän joustavaa, jotta
koheesiopolitiikalla voidaan tukea kasvua edistäviä ja uusia työpaikkoja luovia 
investointeja edellyttäen, ettei tämä johda siihen, että jäsenvaltioissa ylitetään uudistetussa 
vakaus- ja kasvusopimuksessa sovitut velkaantumis- ja alijäämärajat;

13. korostaa, että on lisättävä alue- ja paikallisviranomaisten sekä tarvittaessa myös 
työmarkkinaosapuolten ja muiden relevanttien kumppaneiden osallistumista 
rakennerahastojen ohjelmasuunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin, 
mikä varmistaisi EU:n strategian ja kansallisten ja alueellisten strategioiden keskinäisen 
yhteyden tehostamisen; kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia kehittämään 
mahdollisuuksien mukaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista, jotta voidaan varmistaa, 
että hankkeisiin saadaan riittävästi tukea ja rahoitusta, jotta niille asetetut tavoitteet 
voidaan saavuttaa;  

14. edellyttää varojenkäyttöä koskevan avoimuuden lisäämistä ja viestinnän parantamista, 
koska näin voimistetaan yleistä omaksi kokemista ja hyväksyntää sekä varojenkäytön 
valvontaa;
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15. kehottaa jatkamaan rakennerahastojen ohjelmasuunnittelua ja hallinnointia koskevien 
sääntöjen yksinkertaistamista ja niiden joustavuuden ja avoimuuden lisäämistä, mikä 
mahdollistaisi hankkeiden täytäntöönpanon tehostamisen sekä nopeamman ja 
tehokkaamman reagoinnin sosiaalisten haasteiden ja uhkien yhteydessä;

16. korostaa kuitenkin, että jäsenvaltion aluepoliittisen ja makrotaloudellisen tuloksellisuuden 
välillä ei ole suoraa yhteyttä eikä alueita saisi rangaista siitä, että kansallisella tasolla ei 
onnistuta noudattamaan talouden ohjausmenettelyjä; katsoo, että lisäseuraamusten 
määrääminen voisi näin ollen pahentaa ongelmia jäsenvaltioissa, joissa on jo nyt 
makrotaloudellisia ongelmia, ja että makrotaloudellisia ehtoja ei siksi voida hyväksyä.
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