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EHDOTUKSET

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

1. on huolestunut kohtuuttoman korkeasta nuorten työttömyysasteesta, etenkin suurista 
eroista alueiden ja jäsenvaltioiden välillä, joissa nuorisotyöttömyys vaihtelee alle 
10 prosentista yli 60 prosenttiin; on myös huolestunut niiden nuorten määrästä, jotka eivät 
opiskele eivätkä ole harjoittelussa tai työssä (14 miljoonaa 15–30-vuotiasta nuorta, jotka 
eivät ole työssä eivätkä opiskele), sekä siitä, että on paljon nuoria, joilla on työtä, mutta 
joiden työsuhde on epävarma; katsoo, että yhdessä nämä kaksi tilannetta vaarantavat koko 
unionin integraatiokehityksen ja uhkaavat talouskehitystä sekä elämänlaatua ja työoloja 
koskevan unionin yhtenäisyyden toteutumista ja sen tulevan taloudellisen 
kasvupotentiaalin kehittymistä sekä SEUT 174 artiklassa tarkoitetun EU:n taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvaisuuden toteutumista; katsoo, että tämä vaatii 
tehokkaiden EU:n laajuisten sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten, myös 
kaupunkeihin ja maaseutualueisiin liittyvien toimien toteuttamista ottaen erityisesti 
huomioon EU:n nykyiset vaikeudet ja haasteet ja sen, että EU tarvitsee nyt entistä 
enemmän vahvaa ja innovatiivista nuorisoa;

2. katsoo, että nuoret ovat sosioekonomisen asemansa vuoksi etenkin nykyisessä talous- ja 
finanssikriisissä unionin haavoittuvimpia ryhmiä, kun kyse on työllistymisestä, sillä 
nuoria on työmarkkinoilla paljon ja he kohtaavat eniten työllisyysongelmia; toteaa, että 
Euroopan unionin koheesiopolitiikalla vahvistetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä taloudellisen toiminnan vauhdittamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi 
kaikilla niiden alueilla, ja siksi se on yksi unionin tärkeimmistä välineistä, joilla voidaan 
auttaa selviytymään nykytilanteesta ohjaamalla välttämättömien rakenneuudistusten 
toteuttamista ja keskittämällä investointeja ensisijaisiin toimiin, jotta investointien 
vaikutukset jäsenvaltion ja sen alueiden sosioekonomiseen tilanteeseen olisivat 
mahdollisimman suuria ja jotta talous elpyisi ja nuorille syntyisi uusia työpaikkoja; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita hyödyntämään käytettävissä olevaa EU:n rahoitusta (EAKR, 
ESR, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto) täysimääräisesti ja koordinoidusti, jotta nuorten olisi 
mahdollista osallistua aktiivisesti talous- ja yhteiskuntaelämään omaksi edukseen, muun 
muassa siten, että nuoria yrittäjiä tuetaan unionin laajuisen yrityshautomohankkeen avulla, 
jotta he voivat perustaa yrityksiään suojatussa ympäristössä; suosittaa myös, että 
riskipääomalle luotaisiin sopivat olosuhteet, ja painottaa, että olisi kiinnitettävä huomiota 
alueellisiin erityispiirteisiin, koska ne voivat määrittää nuorten aloitteiden onnistumisen 
tai epäonnistumisen koko EU:ssa ja erityisesti epäsuotuisimmilla ja syrjäisimmillä 
alueilla, joilla tarvitaan investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseen;

3. painottaa, että Euroopassa vallitsevan talouskriisin lisäksi on muun muassa rakenteellisia 
ongelmia, jotka johtuvat virheellisestä koulutus- ja työllisyyspolitiikasta, jota on 
parannettava; katsoo, että tarvitaan uusia houkuttelevampia ja alueelliset näkökohdat 
paremmin huomioon ottavia koulutusstrategioita sekä kokemusten ja parhaiden 
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käytänteiden jakamiseen alueiden ja jäsenvaltioiden välillä tarkoitettujen 
verkostofoorumien luomista siten, että otetaan huomioon tilanteiden epäyhtenäisyys ja 
suhtaudutaan joustavasti alueiden erityistarpeisiin ja -piirteisiin, määritellään 
painopistealueet kunkin alueen kehittämiseksi sekä edistetään tehokkaampia työelämään 
siirtymistä koskevia strategioita (parempi koulutuksen ja työn yhteensovittaminen, 
erityisesti harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevillä koulutusmalleilla) ja luodaan 
turvatumpi urakehitys; korostaa, että talouskriisillä on hälyttäviä vaikutuksia nuorten 
tilanteeseen; kehottaa jäsenvaltioita välttämään suuria leikkauksia tärkeillä aloilla, kuten 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla, koska nämä leikkaukset muodostavat 
yhdessä talous- ja rahoituskriisin muiden kielteisten vaikutusten kanssa merkittävän esteen 
nuorisotyöttömyyden torjumiselle ja rajoittavat tulevien nuoriin kohdennettavien 
investointistrategioiden toteuttamista;

4. katsoo, että tarvitaan kokonaisvaltaista ja ennakoivaa näkemystä todella tehokkaan 
työllisyyspolitiikan aikaan saamiseksi ottaen huomioon, että työmarkkinoilla osa 
työpaikoista häviää ja uusia työpaikkoja syntyy talouden eri aloilla ja että 15 prosenttia 
työpaikoista häviää ja saman verran uusia työpaikkoja syntyy vuosittain; katsoo, että 
tarvitaan välttämättä koulutuspolitiikkaa, jolla edistetään tehokkaasti elinikäiseen 
oppimiseen liittyviä pyrkimyksiä helpottamalla kaikilla alueilla korkealaatuista 
ammatillista uudelleenpätevöitymistä sekä yritysten ja liike-elämän tarvitseman 
pätevyyden hankkimista työelämän alussa ja jatkossa; korostaa, että näin ollen on tärkeää 
kuroa umpeen koulutuksen ja työmarkkinoiden välinen kuilu, ja painottaa, että on 
olemassa koulutuksella hankittujen taitojen ja nykyisten työpaikkojen välinen epäsuhta; 
korostaa, että on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joilla suojellaan ja tuetaan työttömiä 
uusien mahdollisuuksien haussa, katsoo, että toteutettavien toimenpiteiden olisi 
kytkeydyttävä tiiviisti toisiinsa, jotta voidaan vauhdittaa ja edistää tuottavuutta sekä 
yksityisiä ja julkisia investointeja aloilla, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet, sekä estää 
työvoimapulan pahenemista aloilla, joilla on jo puutetta työvoimasta;

5. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia tehostamaan koulutus- ja 
työllisyyspolitiikkaa ja huomauttaa, että tämän politiikan on perustuttava kolmeen 
peruspilariin, joita ovat

– ennakkonäkemys, jotta voidaan paremmin ennakoida työmarkkinoiden kehitystä ja 
sopeuttaa ammattikoulusta sen mukaisesti;

– kaikkien tärkeiden julkisten ja yksityisten toimijoiden, kuten opettajien, vanhempien, 
opiskelijoiden, yritysten, koulujen ja nuorisojärjestöjen, myös kansalaisjärjestöjen, 
mukaan ottaminen; 

– aluestrategia, jonka mekanismien avulla on helpompi havaita ongelmat ja varmistaa 
tehokas päätöksenteko sekä muodostaa selkeä näkemys koulutustarpeista tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa;

katsoo, että olisi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja alueelliset erityispiirteet, jotta 
voidaan tunnistaa mahdolliset työpaikat erityisesti innovatiivisilla aloilla, kuten vihreillä 
aloilla ja sosiaalisissa yrityksissä, yhdennettyjen aluekehitysstrategioiden puitteissa;
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6. kehottaa unionin rahastojen, etenkin koheesiopolitiikan rahastojen, kuten Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR), yhteiseen toimintaan niin, että 
kannustetaan investoimaan kasvuun ja työpaikkoihin ja pyritään tämän huolestuttavan 
ongelman pikaiseen ratkaisuun; muistuttaa, että pk-yritykset ovat unionin liikkeelle 
paneva voima, työllisyyden peruskivi ja tärkein toimija kriisistä eroon pääsemiseksi; pitää 
tämän vuoksi tärkeänä sitä, että parannetaan näiden yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta sekä sitä liiketoimintaympäristöä, jossa ne harjoittavat toimintaansa; kehottaa 
Euroopan investointipankkia (EIP) investoimaan työpaikkojen luomiseen nuorille ottaen 
huomioon sen myötä saatavat oheishyödyt edellyttäen, että EIP myöntää lainoja 
ensisijaisesti pk-yrityksille; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota alueisiin, joilla on 
eniten nuorisotyöttömyyttä, ja korostaa, että unionin rakenne- ja investointirahastojen 
avulla voidaan auttaa yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, palkkaamaan nuoria ja vähentämään 
nuorisotyöttömyyttä; kehottaa myös toteuttamaan työmarkkinoiden ja koulutuksen 
kannalta välttämättömiä toimenpiteitä siten, että parannetaan työntekijöiden 
mahdollisuuksia vastata paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin heidän hankkiessaan 
uusia taitoja ja työpaikkoja (mukaan lukien vihreät työpaikat sekä väestökehityksen, 
uusien teknologioiden ja maaseutualueiden työpaikkojen monipuolistumisen edellyttämät 
työpaikat); pyytää jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia laatimaan 
yhdennettyjä aluekehitysstrategioita, joihin otetaan mukaan koulutuksen ja työllistämisen 
osa-alueet, varhaisen koulupudokkuuden ehkäisemistä koskevista toimista alkaen, ja 
luomaan uusia työllistymispolkuja nuorille;

7. on tyytyväinen nuorisotyöttömyyden poistamista koskeviin komission toimiin, joiden 
avulla EU:n nuorisotyöllisyyttä ja etenkin nuorisotakuuta koskevan aloitteen lisäksi ja 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja ihmisarvoisten, 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien luomiseksi 
nuorille, sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi sekä työpaikkojen epävarmuuden ja 
köyhyysriskin vähentämiseksi, jotta nuoret voivat kokea elävänsä ihmisarvoista ja 
itsenäistä elämää ja jotta estetään aivovienti; katsoo, että kyseisillä toimilla olisi myös 
edistettävä ja vahvistettava olemassa olevia liikkuvuusohjelmia ja tunnustettava paremmin 
taidot ja pätevyydet EU:ssa sekä tehostettava rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä 
siten, että vähennetään olemassa olevia hallinnollisia esteitä ja poistetaan nykyiset esteet 
oppisopimuskoulutuksilta, harjoitteluilta ja työssä oppimiselta, jotta voidaan korjata 
työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän välistä maantieteellistä epätasapainoa osana talous- ja 
rahaliiton tulevaisuuden suunnitelmaa, jolla pyritään tehostamaan taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta; kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia 
toteuttamaan pikaisesti nuorisotakuun puitteissa luotuja toimenpiteitä ja edistämään 
sellaisten onnistuneiden mallien vaihtoa, jotka ovat luoneet myönteisiä suuntauksia 
nuorisotyöttömyyden ja erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän 
vähentämiseksi; toteaa kuitenkin, ettei nuorisotyöttömyyden torjumisen rahoitus ole 
riittävää, ja korostaa, että unionin nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitukseksi vuosiksi 2014–
2020 ehdotettu 6 miljardin euron määrä ei ole riittävä nuorten tilanteen muuttamiseksi 
merkittävällä tavalla.
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