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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. korostaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisen 

Euroopan unionin sosioekonomisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tärkeyttä Euroopan 

unionin nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamisessa, mikä tarkoittaa, että on luodaan 

enemmän ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille nuorille, edistetään sosiaalista osallisuutta, 

sukupuolten välistä tasa-arvoa ja jokaiseen nuoreen kohdistuvaa solidaarisuutta, 

vähennetään köyhyysriskiä sekä nostetaan työllisyysastetta tilanteessa, jossa 

velkaantuneisuutta pyritään parhaillaan vähentämään, nuorisotyöttömyys kasvaa sekä 

opintosuoritusten ja koulutuksen taso vaihtelee; 

2. katsoo, että EU:n päätavoitteena olisi oltava nuorisotyöttömyyden torjuminen Euroopassa; 

on huolissaan siitä, että koulutus- ja työpaikkaa vailla olevien nuorten määrä on kasvanut 

hälyttävän suureksi; uskoo, että jollei EU pysty järein keinoin vastaamaan tähän 

haasteeseen, nuorten heikentyneet tulevaisuuden näkymät vähentävät luottamusta 

Euroopan yhdentymishankkeeseen; 

3. korostaa, että Euroopan unionin rakennerahaston varojen strateginen sijoittaminen 

alueelliseen kehitykseen, kilpailukykyyn ja laadukkaiden oppisopimuskoulutus- ja 

harjoittelupaikkojen sekä kestävien ja pitkäaikaisten työpaikkojen luomiseen on tärkeää; 

katsoo, että näin nuoret saavat mahdollisimman paljon mahdollisuuksia työllistyä niin, 

että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan kaikissa jäsenvaltioissa ja epävarmuutta ja 

köyhyysriskiä voidaan huomattavasti vähentää; korostaa edelleen, että on tärkeä 

tarvittaessa monipuolistaa taloutta runsaasti lisäarvoa tuottaville aloille ja keskittyä 

erityisesti maaseutuun ja epäsuotuisiin alueisiin; 

4. painottaa, että on tärkeä pyrkiä korjaamaan työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän välistä 

maantieteellistä epätasapainoa sekä jäsenvaltioissa että niiden välillä, erityisesti 

uudistamalla Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalia (EURES) nuorten 

työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi; 

5. uskoo, että varhaisessa vaiheessa tehtyjen toimien ja proaktiivisen työvoimapolitiikan 

ansiosta monta sukupolvea kattavan köyhyyden aiheuttamiin ongelmiin puuttumisen 

sijaan aletaan tunnistaa ja hallita nuoruusiän riskejä, minkä avulla voidaan ehkäistä 

työttömyyttä ja helpottaa työhönsijoittumista; kiinnittää erityistä huomiota kaikkein 

syrjäytyneimpiin ja niihin, joilla työttömyyden riski on suurin; 

6. katsoo, että parhaiten edistytään kehittämällä puitteet, joissa tulosten ja lapsen oikeuksista 

tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanon etenemisen välillä 

on selkeä yhteys, ja tukee näkemystä, jonka mukaan nuorisopolitiikan on oltava vakaata ja 

mitattavissa; 

7. huomauttaa, että Euroopan unionin työllisyysstrategioiden lisäksi myös kunnilla ja alueilla 

on tärkeä rooli paikallisten työmarkkinoiden seurannassa, niiden tarpeiden ennustamisessa 
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ja nuorille tarkoitettujen ohjelmien suunnittelussa, ja painottaa nuorten merkitystä 

asuinyhteisöilleen, mukaan luettuna saaret ja syrjäisimmät alueet; kehottaa paikallis- ja 

alueviranomaisia edistämään kansalaisten aktiivisuutta ja varmistamaan, että nuorten 

edustajat tai nuorisojärjestöt osallistuvat erilaisiin Euroopan unionin aloitteisiin; 

8. korostaa, että unionin ohjelmat ja etenkin rakenne- ja koheesiorahastot ovat tehokkain 

väline uusien työpaikkojen luomiseen ja nuorten yrittäjyyden tukemiseen; 

9. pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvoston suurisuuntaiset ilmoitukset sitoutumisesta 

toimiin nuorten hyväksi eivät ole johtaneet vastaaviin rahoitussitoumuksiin; toteaa, että 

suuri osa vuonna 2012 julkistetusta kasvupaketista koostui lähinnä jo luvattujen ja 

sidottujen rakennerahastomäärärahojen osittaisesta uudelleenkohdentamisesta; 

10. vaatii jäsenvaltioita poistamaan esteet rajatylittävältä oppisopimuskoulutukselta, 

harjoittelulta ja työharjoittelulta, jotta voidaan sovittaa paremmin yhteen nuorille 

tarkoitetun työssä tapahtuvan koulutuksen kysyntä ja tarjonta sekä samalla parantaa 

liikkuvuutta ja työllistettävyyttä etenkin raja-alueilla; 

11. pitää valitettavana, että neuvosto toimii ristiriitaisesti puoltamalla toisaalta lisäresurssien 

kohdistamista nuoriin ja toisaalta viivyttämällä vuoden 2013 lisätalousarvion maksuja 

koskevia neuvotteluja, mikä vaarantaa Erasmus-apurahojen maksamisen; kehottaa 

neuvostoa toimimaan rakentavammin ja lopettamaan maksumäärärahojen ja 

maksusitoumusmäärärahojen välisen kuilun kasvattamisen vuotuisissa talousarvioissa; 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suuntaamaan kaikki erityisesti rakennerahastojen 

puitteissa käytettävissä olevat varat ohjelmaan, jolla lisätään koulutukseen ja 

työpaikkoihin investoimista, jotta voidaan torjua aivan liian korkeaa nuorisotyöttömyyttä 

erityisesti nuorten yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukemalla; suhtautuu myönteisesti 

nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita ja alueita 

hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja erityismäärärahoja; 

13. katsoo, että tiettyjen jäsenvaltioiden korkea työttömyysaste olisi voitu välttää tehokkailla 

kansallisilla ja alueellisilla strategioilla, joilla pyritään kannustamaan yrityksiä 

palkkaamaan nuoria; 

14. ehdottaa, että nuorisotakuulle varmistetaan riittävä rahoitus Euroopan sosiaalirahaston 

paremman käytön avulla. 

15. korostaa, että olisi tuettava nuorten yrittäjyyden kehittämistä antamalla nuorille 

mahdollisuuksia hakea varoja unionin rahastoista ja yritysneuvontaa; 

16. katsoo, että olisi laadittava uusia ohjelmia, joilla pyritään tarjoamaan nuorille 

korkealuokkaista teknologian koulutusta ja mahdollisuuksien mukaan edistämään nuorten 

erikoistumista tai työskentelyä jossakin toisessa jäsenvaltiossa; 

17. toteaa, että yhteiskunnalliset yritykset voivat olla merkittävässä asemassa, kun halutaan 

edistää laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä torjua köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä investoimalla Euroopan nuorten koulutukseen; 



 

AD\938192FI.doc 5/5 PE510.632v02-00 

 FI 

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 

Hyväksytty (pvä) 30.5.2013    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

41 

0 

1 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Luís Paulo Alves, Jean-Jacob Bicep, John Bufton, Nikos Chrysogelos, 

Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva 

Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, 

Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, 

Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan 

Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr 

Poręba, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert 

van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, 

Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Martina Anderson, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Lena 

Kolarska-Bobińska, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Evžen 

Tošenovský, Manfred Weber, Iuliu Winkler 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (187 art. 2 kohta) 

Albert Deß, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová 

 
 


