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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti vuoden 2013 maakohtaisiin suosituksiin ja erityisesti niiden 
keskittymiseen kunnianhimoisiin toimenpiteisiin, joilla elvytetään kasvua, puututaan 
työttömyyteen ja luodaan työpaikkoja ja edistetään EU:n talouksien kilpailukykyä; 

Kasvu ja kilpailukyky

2. muistuttaa koheesiopolitiikan merkityksestä tärkeimpänä investointivälineenä ja 
koheesiopolitiikan keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja EU:n ja sen alueiden 
saattamisessa kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen riittävien 
talousarviomäärärahojen varmistamisen merkitystä Euroopan unionin rakenne- ja 
investointirahastoja koskevissa monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvissä 
neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti huomioon edellä mainittujen ratkaisevan tärkeän 
osuuden investoinneissa, jotka kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, kestävän 
kehityksen ja pk-yritysten tukemisen kaltaisille aloille;

3. on erittäin huolissaan julkisten ja yksityisten investointien jyrkästä laskusta 
tuotantotaloudessa ja erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla; katsoo, että on 
toteutettava päättäväisiä toimenpiteitä tuote- ja työmarkkinoiden uudistamiseksi, 
sovellettava varovaista palkkapolitiikkaa ja perustettava tuleva kasvumalli innovaatioon ja 
tuotannon siirtämiseen kohti suuren lisäarvon tarjoavia toimia; ilmaisee uskovansa lujasti 
siihen, että rakenne- ja investointirahastot ovat olennaisen tärkeitä kaikkien edellä 
mainittuja kohtia koskevien puutteiden ennaltaehkäisyssä ja lieventämisessä;

4. katsoo, että EKP:n talouden suojaamiseksi käyttöön ottamat toimenpiteet ovat 
tyynnyttäneet rahoitusmarkkinoita mutta euroalueen kilpailukykyä koskeva ongelma on 
vielä ratkaisematta; 

Työttömyys ja kriisin sosiaaliset seuraukset

5. suhtautuu myönteisesti työmarkkinoiden uudistuksiin, joiden tarkoituksena oli parantaa 
työmarkkinoiden häiriönsietokykyä lisäämällä sisäistä ja ulkoista joustavuutta, 
vähentämällä hajanaisuutta ja helpottamalla siirtymistä työpaikasta toiseen; muistuttaa 
kuitenkin, että tarvitaan uusia ja perusteellisempia uudistuksia muun muassa 
työmarkkinoiden liikkuvuuden ja erityisesti nuorten liikkuvuuden parantamiseksi 
kiinnittäen erityistä huomiota nuorten ihmisten ammatillisten mahdollisuuksien 
parantamiseen, erityisesti niiden, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille, 
työnhakutuen antamiseksi ja selkeiden ja avointen yhteyksien luomiseksi koulutuksen ja 
harjoittelun välille, jotta taidot ja saatavilla olevat työpaikat saadaan vastaamaan toisiaan 
paremmin; 
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Rahoituksen saatavuus ja sisämarkkinoiden hajanaisuus

6. on erittäin huolissaan yksityisten sijoittajien jatkuvasta epävarmuudesta, niiden 
luottamuksen puutteesta ja haluttomuudesta investoida erityisesti tuottavuusvaatimusten 
sekä sisämarkkinoiden jatkuvan hajanaisuuden ja teollisuuspolitiikan muutosten vuoksi; 
pitää valitettavana, että kriisistä johtuva vähäisen luottamuksen ympäristö saa sekä 
yksityiset sijoittajat että rahoitusalan laitokset välttämään tiukasti riskejä, ja muistuttaa, 
että pankkialan vahvistamista koskevaa työtä pitäisi jatkaa;

Makrotaloudellinen hallinto 

7. suhtautuu myönteisesti liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien jäsenvaltioiden 
määrän vähenemiseen; kehottaa lujasti komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään vakaus-
ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevään osioon sisältyvän kaiken joustavuusvaran, jotta 
tuottavien julkisten investointien tarpeet saadaan tasapainotettua julkisen talouden 
kurinalaisuuden tavoitteiden kanssa esimerkiksi jättämällä rakenne- ja 
investointirahastojen kansallisen rahoitusosuuden yhteenlasketut määrät vakaus- ja 
kasvusopimuksella määrättyjen rajojen ulkopuolelle tai perustamalla sopimusta varten 
tarvittavat laskelmat jäsenvaltioiden käteisvaravaatimuksiin eikä niiden 
bruttovaatimuksiin.


