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EHDOTUKSET

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

1. pitää myönteisenä Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvää uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelmaa, jossa korostetaan, että tarvitaan yhä korkeatasoisempaa osaamista, koska 
työvoiman on oltava koulutettua voidakseen näytellä tärkeää osaa kilpailukykyisen, 
kestävän ja innovatiivisen talouden luomisessa; katsoo, että on tarpeen laatia tiede- ja 
innovointijärjestelmän päivittämiseen sekä työllistyvyyden, kasvun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen tähtääviä kehityspolitiikkoja, jotta uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma mukautuisi kriisin jälkeiseen aikaan ja ehkäisisi vastaavien kriisien 
syntymistä tulevaisuudessa; pitää tässä yhteydessä tärkeinä sellaisia konkreettisia ja 
johdonmukaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan työvoiman kouluttamista;

2. kehottaa edistämään yhtenäisiä lähestymistapoja, joihin otetaan mukaan kaikki 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason olennaiset sidosryhmät; korostaa tässä 
yhteydessä alueellisen ulottuvuuden merkitystä uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että EU:n alueiden osallistuminen edistää ohjelman 
onnistumista, ja pyytää vahvistamaan tätä ulottuvuutta;

3. korostaa työnhakijoille ja työnantajille suunnattujen työvoimapalveluiden parantamisen ja 
monipuolistamisen tarvetta sekä erityisesti julkisten, työttömille, nuorille ja haavoittuville 
ryhmille tarkoitettujen henkilökohtaisten työvoimapalveluiden kehittämisen tärkeyttä;

4. kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota nuorten työttömyyden vähentämiseen ja 
toteuttamaan sitä varten todellisia ja tehokkaita toimia, sillä nuorilla on usein erittäin hyvä 
koulutus ja erinomainen pätevyys, mistä huolimatta he esimerkiksi kokemuksen puutteen 
vuoksi eivät löydä työtä; katsoo, että tällainen ilmiö vääristää Euroopan unionin 
työmarkkinoita pitkällä aikavälillä;

5. ottaa huomioon Euroopan unionin väestön ikääntymisen ja vaatii jäsenvaltioita laatimaan 
joukon välineitä, joilla helpotettaisiin ikääntyneiden pääsyä työmarkkinoille; kehottaa 
edistämään ja tukemaan laajalti ikääntyneiden ohjausta ja aktivointia aktiivisena ja 
terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden puitteissa ja 
kehottaa niin ikään ottamaan käyttöön kannustimia työnantajia varten, koska yritykset 
eivät juuri ole kiinnostuneita vanhemmista työntekijöistä; korostaa näiden henkilöiden 
lisäkoulutusta ja osaamisen kohottamista, minkä johdosta he voivat palata 
työmarkkinoille; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää hyödyntää vanhempien 
ihmisten tietämystä ja kokemusta esimerkiksi valmennushankkeiden avulla;

6. kiinnittää huomiota jopa erittäin pätevien ja ammattitaitoisten naisten kasvavaan 
työttömyyteen ja kehottaa komissiota ryhtymään toimiin naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi työmarkkinoilla;

7. korostaa tarvetta varmistaa, että varoja käytetään tehokkaammin uuden osaamisen 
kehittämiseen ja että kansalliset hallitukset osallistuvat nykyistä vahvemmin työpaikkojen 
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luomiseen varsinkin kasvavalla vihreän talouden alalla; korostaa, että osuus- ja 
yhteisötaloutta voidaan käyttää uusien työpaikkojen luontikeinona vähäosaisille 
sosiaalisille ryhmille, mikä koskee ensisijaisesti seuraavien rahastojen käyttöönottoa: 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, elinikäisen oppimisen ohjelma sekä Progress-
ohjelma ja INTERREG-ohjelmat;

8. muistuttaa EU:n eri rahastojen välisen synergian merkityksestä ja korostaa, että rahastojen 
käytössä on tärkeää noudattaa hajautettua lähestymistapaa, jotta voidaan vastata 
työmarkkinoiden vaatimuksiin; katsoo, että yksityishenkilöille ja yrityksille on myös 
annettava sopivia kannustimia koulutusinvestointeihin; korostaa tässä yhteydessä 
koheesiopolitiikan osuutta resurssitehokkuutta koskevassa EU:n lippulaiva-aloitteessa, ja 
kehottaa ottamaan huomioon sen kestävään kasvuun liittyvät mahdollisuudet;

9. pitää myönteisenä, että on käynnistetty pilottiprojekti "Eka EURES-työpaikka" nuorille, 
jotka etsivät työpaikkaa 27 jäsenvaltiosta; rohkaisee paikallisviranomaisia ja nuorten 
sijoittumisesta vastaavia rakenteita osallistumaan tähän hankkeeseen nuorten sosiaalisesta 
ja maantieteellisestä alkuperästä piittaamatta;

10. katsoo, että koheesiopolitiikan välineiden ja varsinkin ESR:n tehokkuutta on tarpeen 
parantaa keskittämällä rahoitus rajattuun joukkoon ensisijaisia suuntaviivoja, 
vahvistamalla institutionaalisten uudistusten edellyttämiä olosuhteita, lujittamalla 
kumppanuusperiaatetta, tähtäämällä selkeisiin ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin ja 
ottamalla käyttöön kehitysyhteistyön ja kumppanuuden investointisopimuksia komission 
ja jäsenvaltioiden välillä;

11. tukee uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävää politiikkaa, jossa otetaan – ensisijaisesti –
huomioon pk-yritysten tarpeet, sillä pk-yritykset muodostavat kaksi kolmannesta 
yksityisen sektorin työpaikoista, ja katsoo, että on luotava sellaiset koulutusmekanismit, 
joihin myös yksityinen sektori osallistuisi ja jotka vastaisivat yritysten tarpeita; kannustaa 
innovatiivisten toimenpiteiden kehittämistä uuden osaamisen luomiseksi erityisesti pk-
yrityksiin;

12. kehottaa komissiota tarkistamaan EU:n suorien yritystukijärjestelmien olemassa olevat 
puitteet ja tutkimaan mahdollisuutta myöntää leijonanosa tuesta työpaikkojen luomiseen 
yrityksissä, kehittämään työntekijöiden taitoja ja toteuttamaan lisää koulutusohjelmia;

13. pitää tehokkaiden kannustimien ja kustannustenjakojärjestelyjen käyttöönottoa olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan tehostaa julkisia ja yksityisiä investointeja työvoiman jatkuvaan 
koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen painottaen tieto- ja viestintäteknologiaa ja 
digitaalista lukutaitoa sekä kielten oppimista, kehittäen suunnittelu-, analyysi-, 
organisaatio-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja sekä taitoa sopeutua uusiin tilanteisiin; 
korostaa, että on tärkeää parantaa ihmisten pääsyä tieto- ja viestintätekniikkaan 
riippumatta heidän asuinpaikastaan tai sosiaalisesta tilanteestaan;

14. uskoo, että yritysten tukeminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa luo uusia työpaikkoja ja 
mahdollistaa markkinoiden tarpeita vastaavan uudenlaisen osaamisen syntymisen ja 
kehittämisen;
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15. painottaa, että kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto ja korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimusalan ja yrityskeskittymien välisten verkostojen ja koordinointimekanismien 
luominen kansallisella ja EU:n tasolla ovat keskeisessä osassa edistettäessä osaamista ja 
pyrittäessä saattamaan osaamistaso vastamaan työmarkkinoiden tarpeita; katsoo, että on 
tärkeää vahvistaa työnantajien välisiä verkostoja sekä edistää niiden välistä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa; vaatii kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon luomista työnantajien 
ja koulutuslaitosten välillä; kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia edistämään yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS) ja kannustamaan kaikkia 
talouden aloja pyrkimään EMAS-rekisteröintiin;

16. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen edistää työpaikkoihin valmistavia, uusia 
korkeakoulutusohjelmien eurooppalaisia huippuyksikköjä; korostaa, että erityisesti 
kaupunkialueilla alue- ja paikallisviranomaiset ovat parhaassa asemassa ja voivat 
parhaiten luoda tarvittavat edellytykset innovatiivisten yritysten yhteenliittymille; 
huomauttaa, että kyseiset yhteenliittymät voivat olla ratkaiseva kannustin paikalliselle 
talouskehitykselle ja että ne voivat luoda uusia työpaikkoja alueilla;

17. huomauttaa, että uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden ja niiden alueiden vastuulla; katsoo, että näin ollen komission 
olisi varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat ohjelman tavoitteita;

18. kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä hallinnollisten ja juridisten esteiden 
poistamiseksi, jotta työvoiman liikkuvuutta voidaan parantaa, sekä pätevyyksien 
tunnustamisen että lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden alalla; korostaa työvoiman 
liikkuvuuden lisäämisen tarvetta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tasolla, mikä voisi 
johtaa alueiden välisten epätasapainojen vähenemiseen ja olisi koheesiopolitiikan 
tavoitteiden mukaista; suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen uudistaa Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES liikkuvien työntekijöiden ja työnhakijoiden palvelujen 
parantamiseksi erityisesti raja-alueilla;

19. kehottaa ottamaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan ohjelman 
täytäntöönpanossa syntyvien muutosten arviointiin, hyväksymiseen ja erittelemiseen.
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