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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

Yleistä 

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa taloudellista ja talousarvioon sekä 

työllisyyspolitiikkaan liittyvää koordinointia talouspolitiikan eurooppalaisella 

ohjausjaksolla, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden talousarvioiden ja talouspolitiikan 

samanaikaisen seurannan kuuden kuukauden ajanjaksolla vuosittain; tähdentää, että 

komission olisi otettava koheesiopolitiikka vuotuisen kasvuselvityksensä yhdeksi 

pääkohdaksi; pitää sen vuoksi valitettavana, ettei vuotuisen kasvuselvityksen 2013 

yhteydessä ole hyödynnetty tilaisuutta käynnistää tarkoituksenmukaisempi keskustelu 

kasvusta ja työpaikoista Euroopan unionissa erityisesti tarkistamalla selvityksessä olevia 

suuntaviivoja; katsoo, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 2012 taustalla 

olevat prosessit ovat osoittaneet, että Euroopan unionin on saavutettava alueiden 

taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ja parannettava 

makrotaloudellista koordinointia sekä vahvistettava demokraattista legitiimiyttä ja hyvää 

hallintotapaa, mitä tulee koheesiopolitiikkaan ja kaikkiin Euroopan tasolla koordinoituihin 

politiikkoihin, joilla pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet; 

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää roolia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamisen sekä kasvun ja työpaikkojen tuottamisen ja reaalitalouden vakauttamisen 

keskeisenä välineenä; katsoo, että vahva ja asianmukaisesti rahoitettu koheesiopolitiikka 

on pitkäaikaisten kehitysohjelmiensa, talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 

hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n kestävän kehityksen ensisijaisten tavoitteiden 

huomioon ottamisen ansiosta vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 -strategian 

toteuttamiseksi sekä uusien talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; korostaa, että 

koheesiopolitiikka on investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä olisi edistettävä kaikkien 

unionin alueiden kestävää alueellista, taloudellista ja sosiaalista koheesiota yhteisvastuun 

periaatetta noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää saada kaikki alueet ja 

paikallisviranomaiset mukaan Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun tavoitteiden toteuttamiseen; 

3. katsoo, että aluepolitiikka on myös jatkossa hyvin tärkeässä roolissa, kun talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa kehitetään kansallisia ohjelmia, ja että se toimii 

samalla tärkeänä välineenä pyrittäessä saavuttamaan asetetut keskipitkän ja pitkän 

aikavälin tavoitteet; 

4. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi onnistua vain, jos sillä on vakaa ja kestävä 

rahoituskehys; korostaa, että yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen piiriin kuuluvien 

määrärahojen käyttöönoton yhteydessä ei voida edellyttää makrotaloudellisia ehtoja 

koskevien sääntöjen noudattamista, koska alue- ja paikallisviranomaisia ei voida syyttää 

siitä, että kansalliset hallitukset eivät kykene tasapainottamaan talousarvioitaan; 
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5. painottaa, että vahvalla ja hyvin rahoitetulla koheesiopolitiikalla voitaisiin estää uusia 

talous- ja finanssikriisejä Euroopassa ja suojella erityisesti vähemmän kehittyneitä alueita; 

6. korostaa, että koheesiopolitiikan joustavat välineet mukautuvat kriisiaikana nopeasti 

muuttuviin tarpeisiin ja kiristyviin finanssipoliittisiin olosuhteisiin; muistuttaa, että 

ennakkomaksujen tai korotettujen osarahoitusosuuksien kaltaisia kiireellisiä toimenpiteitä 

on yhdistetty pitkän aikavälin toimintapolitiikkaan kasvun elvyttämiseksi ja työpaikkojen 

luomiseksi; suhtautuu tältä osin myönteisesti komission aloitteeseen suunnata 

mahdollisuuksien mukaan rakennerahaston käyttämättä jääneet varat uudelleen 

pk-yritysten, energiatehokkuuden ja nuorten työllisyyden hyväksi; 

7. korostaa, että julkishallintoa on nykyaikaistettava, koska se on merkittävä tekijä, jonka 

avulla voidaan parantaa rakennerahastovarojen vastaanottokykyä jäsenvaltioissa; ehdottaa, 

että jäsenvaltioiden olisi niin halutessaan voitava turvautua asiantuntijoiden apuun; 

muistuttaa, että rakennerahastojen varojen käyttöä olisi myös parannettava vähentämällä 

byrokraattista rasitusta; 

Julkisen talouden ja talousarvioiden epätasapaino ja taantuman uhka 

8. on huolissaan siitä, että useimmissa euroalueen talouksissa liian ennakoivat ja 

samanaikaiset julkisen talouden säästötoimet heikentävät kasvunäkymiä vuonna 2013; on 

sitä mieltä, että kasvuun ja työpaikkoihin tehtävien investointien olisi oltava keskeisellä 

sijalla jäsenvaltioiden ponnisteluissa ja että säästötoimet olisi otettava käyttöön asteittain 

pitkällä aikavälillä; pitää myönteisenä, että komissio on todennut, että kasvu ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus voivat toteutua ainoastaan, jos jäsenvaltioiden julkisen talouden 

vakauttaminen toteutetaan eriytetysti; 

9. katsoo, että hajautetumpi ja tasapainoisempi julkisen talouden vakauttaminen sekä 

kansallisella että sitä alemmilla tasoilla edistäisi kestävään julkiseen talouteen pääsemistä, 

tehostaisi markkinoiden luottamusta, lisäisi kilpailukykyä ja kasvua ja parantaisi 

työllistymismahdollisuuksia euroalueella ja koko unionissa; 

10. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan sekä talousarvion tulo- että menopuolella 

ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 

innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan, infrastruktuurin ja energian kaltaisilla aloilla sekä 

varmistamaan, että kyseiset menot ja tulot ovat tehokkaita; korostaa, että olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota siihen, että parannetaan työvoimapalvelujen ja aktiivisten 

työmarkkinatoimenpiteiden kattavuutta ja vaikuttavuutta; 

11. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota elinikäiseen oppimiseen ja 

uudelleenkoulutusohjelmiin, jotta tulevina vuosikymmeninä vältytään merkittävien alojen 

työvoimapulalta; 

Kasvu ja työpaikat 

12. tähdentää, että on huolehdittava jäsenvaltioiden ja alueiden talouspolitiikan 

johdonmukaisuudesta ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yksittäisten kansallisten 

talouspolitiikkojen heijastevaikutuksiin; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita varmistamaan, 

että talouspolitiikan eri välineet ovat keskenään johdonmukaisia erityisesti niiden 
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toimintalinjojen suhteen, joilla pyritään toteuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, 

jotta voidaan palauttaa sijoittajien luottamus sekä turvata reaalitalouden pitkän aikavälin 

rahoitus; toteaa, että monet yritykset ja kotitaloudet saavat rahoitusta vain rajatusti ja 

kalliilla ehdoilla, ja kehottaa siksi komissiota jatkamaan työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 

käyttämättä jääneiden rakennerahastojen varojen käyttö nopeutuisi, sekä kannustamaan 

jäsenvaltioita hyödyntämään täysipainoisesti uusia innovatiivisia riskinjakovälineitä 

(kuten hankejoukkolainoja), jotta voitaisiin saada taas myös yksityistä rahoitusta; 

13. on erittäin huolissaan siitä, että vielä vuosia järjestelmäkriisin alkamisen jälkeen 

pitkäaikaistyöttömyys kasvaa EU:ssa edelleen ja tämän lisäksi nuorisotyöttömyys on 

noussut hälyttävälle tasolle, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on kasvanut, 

eikä parannusta tilanteeseen ole näkyvissä lähitulevaisuudessa; 

14. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita toteuttamaan ensisijaisena asiana päättäväisiä 

toimia työttömyyden vähentämiseksi EU:ssa; 

15. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla palautetaan luottamus pankkisektoriin ja lisätään siten 

investointeja; muistuttaa, että riittävän rahoituksen saannin vaikeus on edelleen yksi 

suurimmista esteistä, joiden vuoksi pk-yritykset eivät pysty hankkimaan unionin 

osarahoituksen saamiseksi tarvittavaa yksityistä pääomaa eivätkä parantamaan 

kilpailukykyään; korostaa, että koheesiopolitiikan innovatiiviset rahoitusvälineet yhdessä 

EIP:n pääoman kanssa voivat toimia katalysaattoreina sille, että pk-yrityksiin 

kohdennetaan investointeja, ja niillä voidaan täydentää perinteistä pankkilainoitusta; 

suosittaa, että mahdollisuuksia käyttää rakennerahastoja yhdessä EIP:n rahoituksen kanssa 

tutkitaan edelleen, muun muassa niiden käyttöä riskipääomarahastojen ja sellaisten 

rahastojen rahoitukseen, jotka voivat moninkertaistaa niiden arvon tuottamalla 

lisärahoitusta pk-yrityksille; kehottaa komissiota toimittamaan jäsenvaltioille ja alueille 

yksityiskohtaisia tietoja sekä lisäapua ja opastusta koheesiopolitiikan rahoitusvälineistä 

vuonna 2013 ja tulevalla ohjelmakaudella (2014–2020); 

16. toteaa, että tarvitaan päättäväisempiä toimia, jotta talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson yhteydessä voidaan saada aikaan edellytykset työpaikkoja luovalle 

elvytykselle; korostaa, että vain työpaikkoja luomalla voidaan saada aikaan kestävää 

kasvua ja ehkäistä tulevia kriisejä; 

17. katsoo, että kasvun, kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseksi on parannettava 

talouspolitiikan koordinointia ja toteutettava kauaskantoisia rakenteellisia uudistuksia ja 

että budjetti-, kasvu- ja työllisyystoimenpiteitä on toteutettava samanaikaisesti, sillä ne 

ovat kaikki toisistaan riippuvaisia ja muodostavat yhdessä edellytykset elpymiselle. 



 

PE500.427v02-00 6/6 AD\922799FI.doc 

FI 

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 

Hyväksytty (pvä) 18.12.2012    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

33 

3 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John 

Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, 

Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva 

Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru 

Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif 

Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech 

Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios 

Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina 

Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth 

Schroedter, Derek Vaughan 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (187 art. 2 kohta) 

Olle Ludvigsson 

 
 


