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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää myönteisinä komission kriteerejä, joissa korostetaan sitä, että jäsenvaltioiden 

kohtaamat haasteet ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja että Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista (ERI-rahastot) rahoitetut monivuotiset ohjelmat, joilla on tarkoitus 

vastata näihin haasteisiin, edellyttävät varmuutta ja pysyvyyttä; katsoo, että usein 

tapahtuvaa uudelleenkohdentamista olisi siksi vältettävä ja etusijalle olisi sen sijaan 

asetettava vakaus, jotta voidaan vahvistaa ERI-rahastojen ohjelmien ennustettavuutta ja 

uskottavuutta; katsoo, että ERI-rahastojen pitkäaikaisen luonteen ja tulosjohteisuuden 

sekä eurooppalaisen ohjausjakson vuosittaisuuden huomioon ottaen maakohtaisten 

suositusten lyhytaikaisempi painotus ei saisi vaarantaa ERI-rahastojen pitkän aikavälin 

tavoitteita; luottaa siihen, että komissio ja neuvosto ovat hyvin varovaisia pyytäessään 

ohjelmien määrärahojen uudelleenkohdentamista tai maksujen keskeyttämistä, ottaen 

huomioon EU:n solidaarisuusperiaatteen, joka ilmenee osittain EU:n rahoituksen 

jakomekanismissa ja jonka olisi pysyttävä EU:n politiikan keskeisenä periaatteena; 

2. painottaa, että ERI-rahastoista tuettavat investoinnit olisi toteutettava järkevässä 

makrotaloudellisessa kehyksessä, jotta niiden kasvuun, kehitykseen, koheesioon ja 

uusien työpaikkojen luomiseen kohdistuvat vaikutukset voidaan maksimoida ja jotta 

voidaan puuttua uusiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, kun sellaisia ilmenee; 

muistuttaa kuitenkin, että ERI-rahastoista myönnettävät määrät perustuvat erityisiin 

tukikelpoisuusperusteisiin, joka liittyvät EU:n alueiden kehitystasoon, minkä vuoksi 

uudelleenkohdentamista tai keskeyttämistä koskevat päätökset, jotka perustuvat muihin 

perusteisiin, saattavat olla ristiriidassa näiden rahastojen tarkoituksen kanssa; 

3. huomauttaa, että joissakin tapauksissa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

23 artiklalla säännelty uudelleenkohdentaminen tai keskeyttäminen saattaisi vaarantaa 

ERI-rahastojen tavoitteiden saavuttamisen kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti niissä, 

joissa on huomattavaa makrotaloudellista tai sosiaalista epätasapainoa; kehottaa 

komissiota käyttämään mekanismia vain silloin, kun jäsenvaltiot ovat jatkuvasti 

laiminlyöneet tehokkaat toimet käsitelläkseen komission pyyntöä rahoituksen 

uudelleenkohdentamisesta, ja silloin, kun on vahvaa näyttöä siitä, että 

uudelleenkohdentamisella voisi olla huomattava suora vaikutus ohjelman 

mahdollisuuksiin saada aikaan työpaikkoja; korostaa, että komission olisi osoitettava, 

että muutoksilla ei ole kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden työllisyyttä ja sosiaalialaa 

koskeviin tavoitteisiin; pyytää komissiota siksi arvioimaan näiden välineiden vaikutusta 

asianomaisten maiden työttömyysasteeseen ja talouskehitykseen; korostaa, että 

mihinkään ohjelmiin, joilla on pitkäaikaisia myönteisiä sosiaalisiin investointeihin 

kohdistuvia vaikutuksia, ei saisi kajota; 

4. pitää ristiriitaisena sitä, että koulutusta ja uusien työpaikkojen luomista tukevien ERI-

rahastojen toiminta voidaan keskeyttää, jos rahastot saavuttavat tavoitteensa; kehottaa 

siksi komissiota toimimaan erittäin varovasti, kun se soveltaa yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen 23 artiklan ensimmäistä osaa kaikkiin ohjelmiin, jotka kuuluvat 

ERI-rahastojen jonkin temaattisen tavoitteen alaisuuteen, mikä koskee erityisesti 
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temaattisia tavoitteita 8, 9 ja 10 sekä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteita ja 

sosiaalisia tavoitteita, ja huolehtimaan, että ERI-rahastojen ohjelmiin tehtävien 

muutosten yhteydessä annetaan takeet siitä, että sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevia 

tavoitteita noudatetaan; pyytää komissiota sitoutumaan noudattamaan tiukasti yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaista ESR:n 

vähimmäisosuutta; 

5. kehottaa komissiota toteuttamaan oikeasuhteisia toimenpiteitä ja tarkastelemaan 

kyseisen jäsenvaltion taloudellista ja sosiaalista tilannetta, jotta vältetään asetuksen 

23 artiklan toisessa osassa tarkoitettu maksusitoumusten tai maksujen keskeytys, jos 

jäsenvaltiot ovat jossakin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteessä III olevan 

1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa; kehottaa komissiota arvioimaan 

kullakin kerralla keskeytyksen vaikutukset työttömyyteen ja pyrkimään lieventämään 

kyseiselle väestölle aiheutuvia mahdollisia epäsuotuisia vaikutuksia; 

6. kehottaa komissiota yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklaa soveltaessaan 

luomaan avoimen, tehokkaan ja demokraattisen päätöksentekomenettelyn, jota 

sovelletaan johdonmukaisella tavalla yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

23 artiklan 15 kohdan mukaisesti ja johon sisältyisi myös sellaisen 

varhaisvaroitusjärjestelmän käyttöönotto, jolla asianomaiselle valtiolle tiedotetaan 

mahdollisuudesta käynnistää uudelleenkohdentamismenettely välittömästi 

maakohtaisten suositusten julkistamisen jälkeen, sekä pitämään muodollisen menettelyn 

avulla parlamentin ajan tasalla kaikissa vaiheissa, kun hyväksytään 

uudelleenkohdentamispyyntöjä tai ehdotuksia ja päätöksiä maksusitoumusten tai 

maksujen keskeyttämisestä; 

7. kehottaa komissiota vahvistamaan aikataulun yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

23 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulle maksujen keskeyttämisen lopettamiselle. 
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