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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että taloudellisen toiminnan perustan laajeneminen, työllisyysasteen 
nostaminen ja työttömyyden vähentäminen ovat olennaisen tärkeitä taloudellisen kasvun 
ylläpitämiselle, sosiaalista osallisuutta edistävälle yhteiskunnalle ja köyhyyden 
torjunnalle;

2. katsoo, että EU:n äskettäisen ja tulevan laajentumisen vuoksi tarvitaan enemmän kuin 
koskaan ennen riittäviä taloudellisia resursseja varmistamaan riittävä taloudellinen ja 
sosiaalinen koheesio todellisen lähentymisen tehostamiseksi; pahoittelee, ettei Eurooppa-
neuvosto ole antanut käyttöön riittäviä määrärahoja koheesiopolitiikan kehittämiseksi; 
pahoittelee, ettei Eurooppa-neuvosto ole antanut käyttöön riittäviä määrärahoja 
koheesiopolitiikan kehittämiseksi; muistuttaa, että vielä on eurooppalaisia alueita, joilla on 
samat ongelmat kuin edellisillä rahoituskausilla ja jotka jäävät näiden suuntaviivojen 
ulkopuolelle, ja vaatii tämän vuoksi jäsenvaltioita huolehtimaan kaikkien ohjelmien
tehokkaasta täytäntöönpanosta;

3. on vakuuttunut, että koheesiopolitiikan on oltava yhdentymispolitiikkaa; katsoo, että siksi 
on keskitetysti edistettävä herkimpien ja heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliryhmien 
(naiset, nuoret, koulunsa keskeyttäneet, pitkäaikaistyöttömät, vanhukset, vammaiset ja 
maahanmuuttajat) osallistumista taloudelliseen toimintaan; katsoo, että 
koheesiopolitiikoissa ja -välineissä on paikallisten ja alueellisten viranomaisten aloitteiden 
pohjalta asetettava etusijalle alikehittyneen infrastruktuurin ja korkean työttömyyden tai 
muut taloudellisen kehityksen kannalta epäedulliset alueet ja ennen kaikkea edellä 
mainitut ryhmät ja että niitä on käytettävä kyseisten ryhmien työllistyvyyden, sosiaalisen 
integraation ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi; katsoo, että edellä mainituille 
ryhmille tarjottavaan tukeen on sisällytettävä myös oheis- ja tukitoimia sosiaalisen 
syrjäytymisen estämiseksi yleensä heidän työllistyvyytensä tukemiseksi;

4. katsoo, että Equal-aloitteesta saatujen kokemusten perusteella kaikkia maahanmuuttajia, 
turvapaikanhakijat mukaan luettuna, on tuettava ammattikoulutuksen ja ulkomailla 
hankitun pätevyyden vahvistamisen, henkilökohtaisen ohjauksen ja kieltenopetuksen 
kautta;

5. pitää erityisesti tarpeellisena, että koheesiopolitiikoissa otetaan huomioon sukupuoleen 
liittyvä väkivalta käyttämällä kyseisiä politiikkoja edistämään väkivallan uhrien 
työllistymistä; 

6. katsoo, että koheesiomekanismeihin on sisällytettävä riittävät sosiaalipalvelut ja 
yhteisötalous, jotka työpaikan lähteenä toimimisen lisäksi myötävaikuttavat 
yksityiselämän, perheen ja työn yhteensovittamiseen, mikä edistäisi naisten työllisyyttä ja 
siten sosiaalisesta syrjäytymisestä selviytymistä tukitoimien avulla; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään joustavuutta ja työsuhdeturvaa ja vähentämään työmarkkinoiden 
segmentoitumista ja ammattialojen eriytymistä työmarkkinaosapuolten rooli 
asianmukaisesti huomioon ottaen; 



PE 367.818v02-00 4/6 AD\603836FI.doc

FI

7. kehottaa komissiota ottamaan jäsenvaltioiden, alueiden, paikallisviranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajat tiiviimmin mukaan koheesiopolitiikkaan; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ovat kasvua ja työllisyyttä tukevan kumppanuuden kantava voima; 
katsoo myös, että työmarkkinaosapuolten Euroopan laajuisia verkostoja on lujitettava;

8. panee huolestuneena merkille, että ikääntyvä väestö aiheuttaa Euroopan unionin 
työvoiman vähentymistä; pitää tervetulleena komission ehdotusta investoida enemmän 
terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn, millä taattaisiin suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille, työelämän pidentyminen, korkeampi tuottavuus ja alhaisemmat 
terveydenhuolto- ja sosiaalikustannukset;

9. vaatii komissiota vahvistamaan Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttämisen 
työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen, työolojen parantamiseen yleensäkin sekä 
työtapaturmien vähentämiseen;

10. myöntää inhimillisen pääoman kehityksen ja tehostamisen merkityksen; komissiota sen 
panostuksesta aktiivisiin politiikkoihin etenkin elinikäisen oppimisen ja koulutuksen 
alalla, ja erityisesti naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden suhteen, Lissabonin strategian 
mukaisten työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi; vaatii jäsenvaltioita sisällyttämään 
strategisiin kehyksiinsä nämä toimet, joilla autetaan parantamaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen järjestelmiä, varmistamaan saatavilla olevan ja korkealaatuisen 
opetuksen riittävää tarjontaa ja helpottamalla siirtymistä koulutuksesta työelämään 
parantamalla sekä yrityshenkeä ja osaamistaloutta tutkimuksen ja innovaation avulla;

11. korostaa tässä yhteydessä tärkeätä roolia, joka pk-yritysten eurooppalaisen peruskirjan 
mukaisesti mikroyrityksillä on Euroopan taloudessa kuten myös itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla; katsoo tämän vuoksi, että on tuettava näiden alojen kehitystä 
auttavia ohjelmia, vahvistettava niiden teknologisen innovaation sekä tutkimuksen ja 
kehityksen kapasiteettia, edistettävä niiden inhimillisten resurssien kehitystä ja 
helpotettava rahoituksen saatavuutta; katsoo, että kaikki tämä edistää kilpailukykyä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista Lissabonin strategian tavoitteiden puitteissa;

12. kehottaa jäsenvaltioita kilpailukykynsä vauhdittamiseksi ja erityisesti köyhimpien ja 
syrjäisimpien alueidensa työllisyyden edistämiseksi sisällyttämään strategisiin kehyksiinsä 
toimia, joilla lujitetaan pk-yritysten taloudellista toimintaa parantamalla infrastruktuurin ja 
palveluverkostojen saantia, ICT-infrastruktuurin saantia, tarjoamalla asianmukaista tukea 
ja rahoitusta uusille yrityksille, vauhdittamalla byrokraattisten esteiden purkamista ja 
palkitsemalla aloitteellisuutta ja varmistamalla yhtäläisiä mahdollisuuksia ja takaamalla 
tasa-arvoisen kohtelun; 

13. vaatii jäsenvaltioita edistämään kansallisten ja alueellisten kehitysohjelmien kautta 
elinkaariajatteluun perustuvaa työtä, varmistamaan osallisuutta edistävät työmarkkinat, 
tehostamaan työn houkuttelevuutta ja tekemään työn kannattavaksi työnhakijoille, mukaan 
lukien vammaisille, ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille;

14. katsoo, että koheesiopolitiikalla olisi luotava työvoiman liikkuvuutta edistävä ympäristö 
varmistamalla sosiaalisten tukipalvelujen saatavuus ja takaamalla syrjimättömät 
hallinnolliset menettelyt sekä työntekijöille että heidän perheilleen;
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15. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään kansallisiin ja alueellisiin kehitysohjelmiinsa toimia,
joilla houkutellaan ihmisiä töihin ja pidetään heidät työllistyneinä, ja nykyaikaistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiä sekä parantamaan työntekijöiden ja yritysten mukautuvuutta ja 
työmarkkinoiden joustavuutta;

16. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan strategisten kehystensä yhteydessä 
tukimekanismeista, joilla avustetaan yrityksiä parhaiden käytäntöjen vaihdossa sekä 
arvioidaan yhteistyömahdollisuuksia julkisten tutkimusinstituuttien kanssa innovoivien 
tuotteiden ja sovellusten edistämiseksi;

17. vaatii komissiota asettamaan tietoyhteiskunnassa vaadittavan tieto- ja viestintätekniikan ja
yrittäjyyden erittäin tärkeään asemaan niiden erityisen sosiaalisen, alueellisen ja 
kulttuurillisen vaikutuksen vuoksi;

18. kehottaa toteuttamaan tutkimuksia, joissa otetaan huomioon aiemmat myönteiset 
kokemukset ja identifioidaan etukäteen mahdollinen väestökato alhaisen taloudellisen 
suorituskyvyn alueilla, ja etenkin maaseudulla, jotta vahvistettaisiin ennaltaehkäiseviä 
toimia ja vältettäisiin liiallinen keskittyminen erittäin teollistuneille alueille ja 
saavutettaisiin tasapainotetumpi taloudellisen toiminnan jakautuminen kaikilla EU:n 
alueilla, mukaan lukien uusien ja parempien työpaikkojen luominen ja sosiaalipalvelujen 
parempi saatavuus kaikille kansalaisille;

19. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston on tärkeää osallistua maaseudun yhdennettyyn 
kehittämiseen ja pitää välttämättömänä sisällyttää maaseudun tukeminen kattavaan 
ohjelmaprosessiin Leader-aloitteesta saatujen myönteisten kokemusten mukaisesti ja siten, 
että maaseudun toimijat osallistuvat siihen; korostaa, että yhteisvaikutusten luomisen 
kaikkien rahastojen osallistumisesta maaseudun kehittämiseen on oltava ensisijaista ja 
siksi hajautetut rahoitusmallit, kuten yleiskattava tuki, ovat tässä yhteydessä erityisen 
sopivia;

20. pitää eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneita julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
tehokkaina ja kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan niitä;

21. katsoo, että EU:n olisi kannustettava yritysten uudelleen organisointia jäsenvaltioissa 
työllisyyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi 
äskettäin vapautuneilla markkinoilla ja globalisaation sosiaalisten seurausten 
lievittämiseksi.
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