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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 muuttamalla ensin 
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 ohjeita; pyytää komissiota esittämään tulevat vuotuiset 
kasvuselvitykset entistä kunnianhimoisemmin sisällyttämällä niihin aiempaa kattavampia 
suuntaviivoja kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille;

2. korostaa, että komission olisi otettava erityiset alueelliset suuntaukset sekä sen 
ennusteeseen (johon vuotuiset kasvuselvitykset perustuvat) mahdollisesti sisältyvät virheet 
paremmin huomioon;

3. toteaa, että koheesiopolitiikka on EU:n keskeinen investointiväline, jolla puututaan 
tarkasti alueellisiin investointitarpeisiin, ja että sillä tuetaan alueiden välisten erojen 
vähentämisen lisäksi myös talouden elpymistä sekä kestävän kasvun ja työllisyyden 
tehokasta toteutusta koko unionissa;

4. huomauttaa, että julkisen talouden niukkojen määrärahojen ja yksityisen sektorin 
heikentyneen lainanantokapasiteetin aikana rakennerahastot toimivat 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;

5. painottaa, että on tärkeää huolehtia kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta vuotuisen 
kasvuselvityksen mukaisen poliittisen ohjauksen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, jotta 
varmistetaan entistä laajempi sitoutuminen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; 

6. pitää keskeisen tärkeänä, että koheesiopolitiikalla tuetaan sisäisten kilpailuerojen ja 
rakenteellisen epätasapainon vähentämistä hyödyntämällä siihen sisältyvää mahdollisuutta 
mukautua alueiden erityisiin tarpeisiin; suhtautuu tältä osin myönteisesti komission 
aloitteeseen suunnata mahdollisuuksien mukaan rakennerahaston osoittamatta jääneet 
varat uudelleen pk-yritysten, energiatehokkuuden ja nuorten työllisyyden hyväksi; pyytää 
saada asianmukaisesti tietoja tämän aloitteen toteutuksesta kansallisella tasolla;

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti rakennerahastoja työllistettävyyden
tukemiseksi sekä rakenteellisen ja pitkäaikaisen työttömyyden torjumiseksi tehokkaasti; 
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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 osoittamatta jääneistä rakennerahaston varoista voidaan käyttää 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen.


