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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. katsoo, että EU:n koheesiopolitiikalla on ratkaiseva asema kestävän talouden työllisyyttä 
edistävän potentiaalin kehittämisessä, koska sillä on alueellisten erojen poistamista, 
talouden vauhdittamista ja täystyöllisyyttä tukeva vaikutus; korostaa alueellisen ja 
paikallisen tason roolia kestävän talouden edistämisessä ja painottaa, että alueiden olisi 
hyödynnettävä EU:n rakennerahastoja ja koheesiorahastoa uusien, kestävien ja pysyvien 
työpaikkojen luomiseksi; pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot käyttävät Euroopan 
sosiaalirahastoa investointeihin, jotka kohdistuvat osaamiseen, työllisyyteen, koulutukseen 
ja uudelleenkoulutukseen, jotta voidaan luoda enemmän parempia työpaikkoja 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten hankkeiden avulla; uskoo, että ikääntyvien 
ihmisten ammatillinen kokemus voi myös osaltaan olla mukana näissä aloitteissa, kun 
otetaan huomioon ikääntyvien kasvava osuus EU:n väestöstä; suosittelee, että alue- ja 
paikallisviranomaisilla olisi oltava asianmukaiset pysyvät yhteydet elinkeinoelämään, 
työnantajajärjestöihin, ammattiliittoihin ja kansalaisjärjestöihin, jotta voidaan ennakoida 
työmarkkinoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin tarpeita;

2. korostaa tässä yhteydessä integroidun kaupunkisuunnittelun käsitteen merkitystä ja sitä, 
että epäedullisessa asemassa olevien kaupunginosien kestävä kunnostaminen voisi näyttää 
tietä muille hankkeille; pitää tämän edellytyksenä selkeitä toimintalinjauksia, joihin 
sisältyy rakennerahastojen kaupunkiulottuvuuden tukeminen;

3. korostaa, että nykyisen talouskriisin ja ilmastonmuutoskysymysten yhteydessä on 
äärimmäisen tärkeää tukea vihreän talouden kehittämistä; toteaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla on keskeinen rooli pyrittäessä edistämään kestävyyttä, kun 
huomioidaan erityisesti niiden kyky tukea oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja pk-yritysten 
välisiä yhteyksiä; korostaa, että EU:n koheesiopolitiikka muodostaa tätä varten keskeisen 
välineen, joka voi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta älykkäällä energiapolitiikalla sekä 
luomaan kansalaisille uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja; 

4. panee merkille, että ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopassa alueisiin eri tavoin ja että erään 
komission tutkimuksen1 mukaan Etelä- ja Itä-Euroopan alueisiin, joilla asuu yli 
kolmannes EU:n väestöstä, kohdistuu erityisiä ilmastonmuutospaineita, että heikoimmassa
asemassa olevat väestöryhmät kärsivät eniten ja että tämä voi kärjistää alueellista ja 
sosiaalista epätasapainoa;

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten tärkeän aseman koulutuksessa, joka on perusta 
uusien tulevaisuuteen suuntautuneiden taitojen hankkimiselle, mukaan luettuna 
elinikäinen oppiminen ja uudelleenkoulutus; toteaa, että peruskoulutuksen sekä 

                                               
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja "Regions 2020 – An Assessment of Future Challenges for EU 
Regions" (marraskuu 2008),
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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päästötodistusta vaille jääneiden koulupudokkaiden ja muiden nuorten jatkokoulutuksen 
yleiset puitteet ovat useissa maissa alue- ja paikallisviranomaisten vastuulla; kannustaa 
siksi alueita hyödyntämään rakennerahastoja siihen, että erityisesti epäedullisessa 
asemassa oleville kaupunginosille ja alueille voidaan tarjota koulutusinfrastruktuureja ja 
näiden kautta mahdollistaa kattava ja inklusiivinen koulutus; toteaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä yritysten ja yhdistysten verkostoitumiseen sisältyy merkittävästi 
(koulutus)potentiaalia kestävien työpaikkojen luomiseksi julkisessa lähiliikenteessä, 
kaupunkien sisäisessä liikkuvuudessa ja koulutuksessa sekä tutkimuksessa ja 
kehittämisessä yhdenvertaisia mahdollisuuksia korostaen;

6. korostaa Euroopan aluekehitysrahaston merkitystä pyrittäessä muodostamaan alueellisia 
klustereita, joissa tutkimus, innovointi ja infrastruktuurit yhdistyvät paikan päällä 
esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvien uusien 
teknologioiden yhteydessä; korostaa lisäksi, että alue- ja paikallisviranomaisilla on 
erityisesti kaupunkialueilla parhaat mahdollisuudet ja edellytykset luoda olosuhteet, jotka 
ovat tarpeen, jotta voidaan muodostaa innovatiivisten yritysten klustereita; toteaa, että 
tällainen klusterien muodostuminen voi viedä paikallista taloudellista kehitystä 
ratkaisevalla tavalla eteenpäin ja luoda alueille uusia työpaikkoja; 

7. tietää, että EU:n, jäsenvaltioiden ja eri alueiden rahoitusjärjestelmät eivät edelleenkään ole 
hyvin koordinoituja, ja painottaa siksi, että ohjelmia ja tukea on koordinoitava paremmin 
monella tasolla ja yhteisten toimintalinjausten yhteisvaikutuksia lisättävä hyödyntämällä 
rakennerahastoja ja maatalous- ja maaseudunkehittämisrahastoja, tutkimuksen 
puiteohjelmaa sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP), jotta Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteet saavutetaan;

8. korostaa elinikäisen oppimisen lisäarvoa ja kehottaa jäsenvaltioita perusteellisesti 
kartoittamaan paikallisen potentiaalin, jotta voidaan järjestää kysyntään perustuvaa 
koulutusta, joka sovittaa käytettävissä olevat resurssit todellisia tarpeita vastaaviksi, ja 
palauttaa toisen asteen ammattikoulutuksen arvostus tarjoamalla korkeatasoista koulutusta 
erityisesti alueilla, joilla paikallinen potentiaali ja perinteiset työskentelyalat edellyttävät 
kehittynyttä erityisosaamista ja -tietoa; kehottaa komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille 
riittävää teknistä tukea paikallisten tarpeiden kartoittamiseen ja toteaa, että paikalliset 
korkeatasoiset ammattioppilaitokset voisivat auttaa vähentämään vastavalmistuneiden 
työttömyyttä ja johtaa kestävään työllisyyteen;

9. muistuttaa, että pk-yrityksillä on avainrooli innovoinnin kehittämisen alalla Euroopassa; 
kannustaa yksityistä ja julkista sektoria käyttämään Euroopan sosiaalirahastoa keinona 
edistää yrittäjähenkeä ja yrittämisen taitoja nuorten keskuudessa sekä tarjota 
ammatinvalinnanohjausta työttömyyden uhkaamille ihmisille;

10. korostaa perussopimusten mukaisesti työntekijöiden maantieteellisen liikkuvuuden 
merkitystä; tunnustaa, että liikkuvuuden helpottaminen hyvin toimivalla lähiliikenteellä 
parantaa työnsaantimahdollisuuksia ja että tästä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset ovat 
erityisen tärkeitä korkeasta työttömyysasteesta kärsivillä raja-alueilla; kannustaa siksi 
alueita sekä raja-alueiden paikallisia ja alueellisia hallintoelimiä, viranomaisia ja 
kansalaisjärjestöjä käyttämään rakennerahastojen ja koheesiorahaston varoja kansallisten 
sekä alueiden välisten yhteistyöohjelmien puitteissa toteutettaviin 
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infrastruktuuritoimenpiteisiin sekä Euroopan sosiaalirahaston varoja luomaan parempia 
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia maaseudun nuorisolle;

11. korostaa maaseudulla toteutettavien, kasvua ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden 
merkitystä maaltapaon torjumiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä komissiota kiinnittämään 
enemmän huomiota osarahoitettujen toimenpiteiden kestävyyteen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/20061

säädetään; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että rakennerahastojen 
varat sidotaan pitkäksi aikaa ja että rahoitusta annetaan vasta, kun toimien pysyvyys on 
varmistettu kyseisen asetuksen 57 artiklassa säädetyllä tavalla; kehottaa asiasta vastaavia 
viranomaisia estämään "tukishoppailun" sopivilla seuraamusmekanismeilla;

13. toistaa tukevansa kokeiluhanketta "Vaaleilla valittujen paikallisten ja alueellisten 
edustajien Erasmus", joka voi auttaa paikallis- ja alueviranomaisia parhaiden käytäntöjen 
jakamisessa ja jolla voi lisäksi olla kerrannaisvaikutus työmarkkinapolitiikkaan; korostaa, 
että on yksilöitävä hankkeen toteuttamiseen liittyvät tekijät ja tehtävä tiivistä yhteistyötä 
alueiden komitean ja alueiden verkostoja edustavien järjestöjen kanssa; kehottaa 
komissiota nopeuttamaan tämän kokeiluhankkeen toteuttamisprosessia; kannustaa 
komissiota toteuttamaan käytännössä ajatuksen tähän tarkoitukseen perustettavasta 
"paikallisakatemiasta";

14. suosittelee, että alueelliset viranomaiset omaksuvat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita 
vastaavia kehitysstrategioita, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja kestävän talouden 
piirissä.

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
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