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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat perustavanlaatuisia 
periaatteita, joita on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 7 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. toteaa, että koheesiopolitiikan tavoitteena on oltava kestävä talouskasvu, joka jakautuu 
alueellisesti ja sosiaalisesti tasapuolisesti, työpaikkojen luominen sekä eurooppalaisen 
sosiaalimallin toteuttaminen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan talouden kilpailukyvyn 
osatekijänä;

3. katsoo, että koheesiopolitiikka on yksi unionin talouspolitiikan sekä pitkän ajan 
investointeja koskevan strategian tukipilareista;

4. on vahvasti sitä mieltä, että talouskriisin aiheuttamien vaikeuksien vuoksi komission olisi 
esitettävä pikaisesti rakennerahastojen uudistamista koskeva ehdotus, joka olisi 
kunnianhimoinen ja yhdenmukainen Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
kanssa ja jossa otettaisiin huomioon muun muassa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaan A7-0267/2010 sisältyvät näkökohdat;

5. katsoo, että jotta Eurooppa 2020 -strategia olisi onnistunut, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien EU:n politiikkojen pitäisi liittyä kiinteästi toisiinsa sellaisen 
uuden kehysrakenteen puitteissa, jolla luotaisiin vahvaa synergiaa EU:n politiikkojen ja 
kaikkien rakennerahastojen välille; korostaa, että Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on ainoa 
väline, joka on tarkoitettu nimenomaan työmarkkinoita ja sosiaalista osallisuutta varten ja 
että sitä on niin ollen vahvistettava;

6. katsoo, että jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti, ESR:ssa olisi keskityttävä taitoihin, 
elinikäiseen oppimiseen ja uudelleenkoulutukseen tehtäviin investointeihin, 
työmarkkinoiden toimivuuteen sekä sosiaalisiin oloihin, jotta voidaan edistää 
työllistettävyyttä, tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä Euroopassa;

7. kehottaa komissiota lisäämään ESR:n osuutta rakennerahastojen tulevassa rakenteessa; 
katsoo olevan tarpeen, että ESR sijoittuu sellaisen asetuksen ja strategisen perusrakenteen 
puitteisiin, johon sisältyy yhteenkuuluvuutta edistäviä rahastoja koskevia yleisiä 
säännöksiä, säilyttäen samalla kuitenkin omat sääntönsä, toimintansa ja rahoituksensa;

8. 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 
kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun avulla;
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9. kehottaa komissiota esittelemään rakennerahastojen uudistamiseksi ohjelman, jonka 
tavoitteena olisi menettelyjen ja käyttötapojen muuttaminen entistä yksinkertaisemmiksi 
sekä valvontajärjestelmän ja varojen myöntämisen avoimuuden parantaminen, jotta EU:n 
koheesiopolitiikasta voidaan tehdä näkyvämpää.


