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EHDOTUKSET

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

1. on pettynyt siihen, että komissio ei ole ottanut huomioon parlamentin toistuvia kehotuksia 
varmistaa ohjausjakson täysimääräinen demokraattinen legitiimiys alkaen siitä, että 
muutetaan vuotuinen kasvuselvitys vuotuisiksi kestävän kasvun suuntaviivoiksi, jotka 
esitetään siten, että parlamentti voi ehdottaa niitä koskevia tarkistuksia, ja joilla 
varmistetaan, että toimielinten välisellä avoimella päätöksentekoprosessilla saadaan 
aikaan yhteisesti sovittuja poliittisia toimintaohjeita; pyytää komissiota esittämään tulevat 
vuotuiset kasvuselvitykset entistä kunnianhimoisemmin sisällyttämällä niihin kasvuun 
suuntautuneita ohjeita ja aiempaa kattavampia suuntaviivoja kansallisille, alueellisille ja 
paikallisille viranomaisille; korostaa, että kansallisten parlamenttien sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten mahdollisuudet osallistua eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaan 
prosessiin ovat hyvin rajalliset siitä huolimatta, että niiden tuki ja osallistuminen ovat 
tarpeen, jos Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksia halutaan 
parantaa;

2. on erittäin huolissaan siitä, että useita vuosia järjestelmäkriisin alkamisen jälkeen 
pitkäaikaistyöttömyys kasvaa EU:ssa edelleen ja että tämän lisäksi nuorisotyöttömyys on 
noussut hälyttävälle tasolle, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on kasvanut eikä 
parannusta tilanteeseen ole näkyvissä lähitulevaisuudessa;

3. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita asettamaan etusijalle EU:n työttömyysasteen 
alentamiseen tähtäävien määrätietoisten toimenpiteiden toteuttamisen;

4. korostaa, että komission olisi otettava erityiset paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
suuntaukset sekä ennusteeseensa (johon vuotuiset kasvuselvitykset perustuvat) 
mahdollisesti sisältyvät virheet paremmin huomioon;

5. toteaa, että koheesiopolitiikka on EU:n keskeinen investointiväline, jolla on tärkeä rooli 
Eurooppa 2020 -strategiassa ja jolla puututaan tarkasti paikallisiin, alueellisiin ja 
kansallisiin investointitarpeisiin, ja että sillä tuetaan alueiden välisten erojen vähentämisen 
lisäksi myös jäsenvaltioiden talouden elpymistä sekä kestävän kasvun ja työllisyyden 
tehokasta toteutusta jäsenvaltioissa ja koko unionissa; toteaa, että tämän vuoksi 
koheesiopolitiikka on yksi parhaista käytettävissä olevista välineistä, joiden avulla 
elpymisestä saadaan yhtä työllistävä kuin komissio ennustaa vuotuisessa 
kasvuselvityksessä 2013; katsoo tämän vuoksi, että koheesiopolitiikan määrärahojen 
leikkaamisella olisi erittäin kielteisiä vaikutuksia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, 
ja vaatii siksi myöntämään koheesiopolitiikkaa varten riittävät, vähintään nykyisen 
ohjelmakauden 2007–2013 tasoiset määrärahat ja katsoo, että koheesiopolitiikan on 
edelleen katettava kaikki EU:n alueet;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että aluepolitiikalla on jatkossakin 
keskeinen merkitys kansallisten ohjelmien kehittämisessä talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson aikana ja että se on keskeinen väline, jonka avulla pyritään saavuttamaan 
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sosiaalipoliittiset ja työllisyyttä koskevat vahvistetut tavoitteet keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

7. huomauttaa, että julkisen talouden erittäin niukkojen määrärahojen ja yksityisen sektorin 
heikentyneen lainanantokapasiteetin aikana rakennerahastot ja koheesiorahasto toimivat 
määrärahojen suuruuden ja rahastoille asetettujen tavoitteiden vuoksi jäsenvaltioiden 
käytössä olevana olennaisena vipuvartena talouden elvyttämisessä ja Eurooppa 2020 
-strategiassa vahvistettujen kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamisen tukemisessa; 
korostaa tässä yhteydessä, että ottaen huomioon koheesiopolitiikan keskeisen merkityksen 
kansallisten ohjelmien kehittämisessä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
vuotuisessa kasvuselvityksessä olisi keskityttävä ensisijaisesti kyseiseen politiikkaan, 
jonka vaikutuksen olisi oltava nähtävissä myös EU:ssa kasvusta ja työllisyydestä 
vuosittain käydyssä keskustelussa;

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa sopimaan konkreettisista toimenpiteistä, joilla vuotuisen 
kasvuselvityksen mukaisen kestävän poliittisen ohjauksen laatimisessa ja 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan erityispiirteet sekä 
lisätään niiden osallistumista ja mukanaoloa, jotta varmistetaan entistä laajempi 
sitoutuminen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja niiden saavuttaminen; huomauttaa, 
että tämän monitasoiseen hallinnointiin perustuvan lähestymistavan soveltaminen ei saisi 
lisätä lopullisten edunsaajien hallinnollista rasitusta;

9. pitää ensisijaisen tärkeänä, että koheesiopolitiikalla tuetaan sisäisten kilpailuerojen ja 
rakenteellisen epätasapainon vähentämistä hyödyntämällä siihen sisältyvää mahdollisuutta 
mukautua paikallisella ja alueellisella sekä kansallisella tasolla määriteltyihin 
erityisolosuhteisiin ja -tarpeisiin; suhtautuu tältä osin myönteisesti komission aloitteeseen 
suunnata mahdollisuuksien mukaan rakennerahaston käyttämättä jääneet varat uudelleen 
energiatehokkuuden, nuorten työllisyyden ja pk-yritysten hyväksi, koska niillä on tärkeä 
merkitys Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta; pyytää saada 
asianmukaisesti tietoja tämän aloitteen toteutuksesta kansallisella tasolla;

10. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio myöntää vuotuisessa kasvuselvityksessä 
2013, että hallinnollisia valmiuksia on lisättävä edelleen, jotta voidaan varmistaa 
rakennerahastojen käyttämättä jääneiden varojen nopeampi jakaminen; toteaa, että 
kyseiset toimet olisi suunnattava kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille; 
painottaa, että maksamalla nopeammin rakennerahastojen käyttämättä jääneet varat 
voidaan auttaa vahvistamaan markkinoiden likviditeettiä;

11. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että innovatiivisilla EU:n rahoitusvälineillä 
voidaan käynnistää kohdennettuja investointeja, saada aikaan kerrannaisvaikutuksia EU:n 
talousarviossa ja lisätä EU:n kasvupotentiaalia; kehottaa tämän perusteella komissiota 
antamaan jäsenvaltioille ja alueille yksityiskohtaisia tietoja sekä enemmän tukea ja 
ohjausta koheesiopoliittisten rahoitusvälineiden käytön tehostamiseksi vuonna 2013 ja 
tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan komission 
ohjeita ja ilmaisemaan selvästi myös kansallisissa uudistusohjelmissaan, miten ne aikovat 
käyttää rakennerahastojen määrärahoja kasvua ja työllisyyttä lisäävien ensisijaisten 
tavoitteiden tukemiseen rahoitusvälineitä hyödyntämällä;
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12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan muita heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, muun muassa vähemmistöihin kuuluvien (esim. romanit), köyhimmillä 
mikroalueilla asuvien ja vammaisten henkilöiden, vähäiseen työmarkkinoille 
osallistumiseen;

13. tunnustaa, että on tärkeää lisätä EKP:n lainanantokapasiteettia, ja suosittaa, että tämä 
sovitetaan yhteen alueellisten eriarvoisuuksien poistamista koskevien EU:n ensisijaisten 
tavoitteiden kanssa; kehottaa komissiota pyytämään jäsenvaltioita käyttämään osan 
rakennerahastojen tuesta EKP:n luottoriskin jakamiseen ja lainatakauksien tarjoamiseen 
pk- ja mikroyrityksille ja tällä tavoin lisäämään kaikilla aloilla ja alueilla, takaamaan 
työllistymismahdollisuuksien lisääntymisen ja helpottamaan tällä hetkellä pk-yritysten 
toimintaa tällä hetkellä hankaloittavia luotonsaantiongelmia;

14. panee merkille, että väestörakenteen muutos vaikuttaa selkeästi sosiaalisen 
infrastruktuurin tarjoamiseen, mikä muodostaa vakavia haasteita kaikille sukupolville 
kaikkialla EU:ssa; korostaa tältä osin, että komission selvityksessä olisi käsiteltävä 
tarkemmin koheesiopolitiikkojen roolia demografisiin haasteisiin vastaamisessa;

15. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti rakennerahastoja aktiivisen 
työmarkkinapolitiikan avulla kaikkien ikäluokkien työllistettävyyden tukemiseksi, jotta 
voidaan varmistaa pitempi työura, sekä rakenteellisen ja pitkäaikaisen työttömyyden 
torjumiseksi tehokkaasti; korostaa tältä osin, että on taattava kansallisten ja alueellisten 
viranomaisten taloudelliseen tukemiseen ja koulutukseen tehtävät riittävät investoinnit, 
jotta voidaan kehittää niiden taitoja ja valmiuksia sekä rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa koskevien sääntöjen tuntemusta; katsoo, että komission olisi kiireesti 
ehdotettava eurooppalaisen nuorisotakuun käyttöönottoa, jotta vailla työ- tai 
opiskelupaikkaa olevien nuorten tilannetta voidaan tosiasiallisesti parantaa, ja että 
komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta osa niiden 
käyttämättä jääneistä rakennerahaston varoista voidaan käyttää nuorisotyöttömyyden 
torjumiseen ja suunnata huomiota myös maaseudun nuorisoon ja korostaa heidän 
mahdollisuuksiaan yrittäjinä, jotta voidaan estää maaltamuuttoa.
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