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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et teatavates liikmesriikides on finantskriis mõjutanud ühtekuuluvuspoliitikat 

ja suurendanud veelgi töötuse määra, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning erinevusi liidu eri 

piirkondade vahel; 

B. arvestades, et 2013. aasta arvandmete kohaselt on pikaajaliste töötute arv liidus jõudnud 

ajalooliselt kõrgele tasemele, moodustades 5,1% tööjõust; arvestades, et pikaajalisel 

töötusel on otsustavad tagajärjed kogu isiku elule ning see võib muutuda struktuurseks 

tööpuuduseks, eelkõige äärepoolsemates piirkondades; 

C. arvestades, et avaliku sektori reaalinvesteeringud ELis on viimasel ajal vähenenud 15%, 

ning arvestades, et paljud piirkonnad, eriti need, kus on demograafilised probleemid, ei 

ole suutnud piisavalt panustada strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide, eelkõige 

peaeesmärgi täitmisesse – tõsta tööhõivemäär 2020. aastaks 75%-ni, vähendada vaesust 

20 miljoni inimese võrra ning piirata koolist väljalangemist; 

D. arvestades, et piirkondades, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või 

demograafilised tingimused, on töötuse määr tavaliselt kõrgem, majanduskasv väiksem ja 

vähe on olulisi investeeringuid, mis viib struktuurse erinevuseni liidus; arvestades, et 

nendes piirkondades on tööhõivemäärad keskmiselt ligikaudu 10 protsendipunkti alla 

riikliku eesmärgi, võrreldes arenenumate piirkondade vaid 3 protsendipunktiga alla selle; 

E. arvestades, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on endiselt üks peamisi ELi 

investeerimisvahendeid ning võivad tõhusa kasutamise korral vähendada regioonide 

erinevusi ja struktuurilist tasakaalustamatust, leevendada majanduskriisist tulenevaid 

negatiivseid suundumusi ning luua kvaliteetseid ja jätkusuutlikke töökohti, aga ka 

jätkusuutlikku majanduskasvu, eelkõige seda kõige enam vajavates piirkondades; 

arvestades, et Euroopa Sotsiaalfond on peamine vahend inimkapitali investeerimiseks, 

tööturule integreerimise edendamiseks ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks; 

F. arvestades, et liikmesriikidevaheline sotsiaal-majanduslik tasakaalustamatus on veelgi 

süvenenud, samas kui piirkondliku lähenemise eesmärgi puhul on vastupidi; arvestades, et 

keskuste ja ääremaade tööpuuduse erinevus on suurenenud 2000. aasta 3,5%-lt 2013. aasta 

10%-ni; arvestades, et see erinevus suurendab killustumise ohtu ning ähvardab liidu 

majanduslikku stabiilsust ja sotsiaalset ühtekuuluvust; arvestades, et kuuendas 

ühtekuuluvusaruandes rõhutatakse rolli, mida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 

täidavad ebavõrdsuse kaotamisel, eelkõige kriisi ajal; 

1. peab kahetsusväärseks, et liidu fondidel on endiselt ebapiisav töökohtade loomise 

potentsiaal, ning märgib, et seda tuleks veelgi suurendada tõhusama ja tulemustele 

suunatud poliitikakujundamise ja rakendamise abil; väljendab sellega seoses muret 

viivituste pärast programmiperioodi 2014–2020 tegevuskavade vastuvõtmisel ja nende 

rakendamisel, ja nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kiirendaksid seda protsessi; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hõlbustama rahastamisele juurdepääsu kõigile 
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toetusesaajatele, eelkõige VKEdele, kes on viimasel ajal loonud 80% liidu uutest 

töökohtadest; 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja täpseid vajadusi arvestavad 

poliitikasuunad, et toetada kvaliteetsete töökohtade loomist pikaajalistele töötutele, 

eakatele töötutele, naistele ja teistele prioriteetsetele rühmadele, kellele kriisi mõju on eriti 

ränk olnud; 

3. peab kahetsusväärseks, et töötuse määr noorte seas on endiselt liiga kõrge, eelkõige kriisi 

tõttu enim kannatanud liikmesriikides; palub liikmesriikidel kasutada võimalikult hästi ja 

kiiresti noorte tööhõive algatuse raames saadaval olevaid vahendeid, eriti 1 miljardi euro 

ulatuses eelmakseid, kui need on kättesaadavaks tehtud, et edendada noorte 

tööhõivevõimalusi; julgustab liikmesriike kasutama saadaolevaid liidu vahendeid, et 

täiendada ja edendada riiklikke programme, mis on ette nähtud ühtekuuluvuse, 

piirkondade konkurentsivõime ja tööhõive suurendamiseks ning ettevõtlusvaimu 

ergutamiseks, eelkõige noorte seas; kutsub sellega seoses Euroopa kõrgharidusasutusi üles 

tegema rohkem jõupingutusi oma programmide kohandamisel tööturu ja üldisemalt 

ühiskonna vajadustele ning töötama välja individuaalse juhendamise programmid ning 

nõustamise, mis võib aidata kaasa võitlusele noorte laialdase tööpuudusega; 

4. märgib, et kooli pooleli jätnud noorte arv on liidus endiselt väga suur ja see mõjutab 

noorte töötuse määra; rõhutab, et kõnealuse probleemi lahendamiseks tuleb ajakohastada 

haridussüsteeme ja õppekavasid, kasutades selleks Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) abi; 

5. rõhutab soolise mõõtme olulisust töökohtade loomisel; kutsub komisjoni üles eraldama 

piisavalt vahendeid, et võidelda naiste tööpuudusega; on arvamusel, et naised võiksid 

kasutada ära tehnoloogia arengut, et töötada paindlikuma ajaga, ja palub komisjonil seda 

küsimust uurida; 

6. kutsub komisjoni üles pöörama kogu liidus erilist tähelepanu vähemusrühmade olukorrale, 

kuna nad kannatavad kõikide sotsiaalse tõrjutuse vormide all ning seega kannatavad 

tõenäolisemalt ka struktuurse tööpuuduse all; arvab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse mis tahes 

poliitika väljatöötamisel liidus tuleb arvesse võtta vähemuste integreerimist; 

7. rõhutab, et seoses muudatustega tootmistavades ja rahvastiku vananemisega on Euroopa 

Sotsiaalfondi ja investeerimise roll töötajate oskuste kohandamises märkimisväärselt 

suurenenud; usub kindlalt, et sellega seoses peaks ESF täiendama liikmesriikide riiklikke 

meetmeid; palub liikmesriikidel ja komisjonil tagada kättesaadavate vahendite võimalikult 

tulemuslik ja tõhus kasutamine, et tagada töötajate tööalane konkurentsivõime, sotsiaalne 

kaasatus ja sooline võrdõiguslikkus; rõhutab samal ajal, et ESFi rahastatavad 

koolitusprogrammid tuleks kohandada ka ettevõtjatele ja juhtivtöötajatele, et tagada 

ettevõtete, eelkõige VKEde – kes loovad liidus enamiku töökohti – jätkusuutlik areng; 

8. kutsub liikmesriike ja komisjoni eelkõige üles jätkama EURESe platvormi täiustamist ja 

laiendamist tõhusa vahendina, mis soodustab töötajate liikuvust Euroopas, eelkõige 

piiriülest liikuvust, parandades töötajate teadmisi Euroopa tööturust, teavitades neid 

töövõimalustest ja toetades neid administratiivsetes küsimustes; julgustab liikmesriike 

arendama ja toetama EURESe võrke, võttes sealjuures arvesse, et piiriülesed töötajad on 

need, kes kõigepealt puutuvad kokku kohanemise ja kutsekvalifikatsioonide 
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tunnustamisega seotud probleemidega; märgib, et riiklike tööturuasutuste, 

sotsiaalpartnerite ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning muude erasektori 

sidusrühmade ühendamise kaudu soodustavad ja toetavad need võrgud piiriülest liikuvust; 

9. rõhutab vajadust suunata kvaliteetsete töökohtade loomist uute tehnoloogiate abil; on 

arvamusel, et komisjon peaks tööpuuduse vähendamise siduma digitaalarengu 

tegevuskava ja raamprogrammi „Horisont 2020” vahenditega; 

10. rõhutab, et liit peaks investeerima ettevõtetesse ja toetama ettevõtete loomist, eelkõige 

tuleks toetada VKEsid ja mikroettevõtteid, mis moodustavad kõigist liidu ettevõtetest 99% 

ja on viimasel ajal loonud 80% uutest töökohtadest, lihtsustades nende juurdepääsu 

rahalistele vahenditele, vähendades halduskoormust, lihtsustades õigusakte REFIT 

programmi raames ning pakkudes soodsat keskkonda ja asjakohast õigusraamistikku ka 

ettevõtluse alustamiseks; rõhutab, et sellised meetmed ei tohiks kahjustada töö- ja 

sotsiaalõigusi ELis; peab seega tervitatavaks kavatsust asutada uus Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond kui ühtekuuluvuspoliitikat täiendav vahend, mis võib kolme aastaga 

luua 1,3 miljonit lisatöökohta; 

11. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kasutada aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu 

loomiseks piirkondades, mis seda enim vajavad, toetades mikro-, väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtete loomist ja arengut eri meetmete ja finantsvahendite abil; 

12. kutsub liikmesriike sotsiaal-majandusliku lähenemise saavutamist silmas pidades üles 

tagama, et ka äärepoolsematel ja väikestel piirkondadel on olemasolevate vahendite 

ärakasutamiseks selline vajalik võimekus nagu inimressursid; 

13. kutsub liikmesriike üles töötama välja projekte, millega käsitletakse rahvastiku 

kahanemist ja toetatakse liikuvust, pidades silmas halba mõju, mida rahvastiku 

vananemine ja muud demograafilised probleemid avaldavad tööjõuturgudele; 

14. kutsub komisjoni üles tagama investeeringute suunamise majanduslikult nõrgematesse, 

suure tööpuuduse all kannatavatesse piirkondadesse ja selliste piirkondade VKEdesse, 

arvestades nende piiratud juurdepääsu rahastamisele, tagamaks seega, et nende 

jõupingutustel on sisuline mõju seal, kus seda enim vajatakse, ning valikute tegemisel 

võetakse nõuetekohaselt arvesse investeeringute majanduslikke omadusi; on komisjoniga 

ühel nõul, et sellistes kasvavates sektorites nagu digitaalmajandus, keskkonnasäästlikud 

sektorid ja tervishoid on vajadus oskustööjõu järele; 

15. tuletab meelde, et töötasu ja tootlikkuse kooskõlla viimine on oluline mitte üksnes 

sotsiaalse ühtekuuluvuse, vaid ka tugeva majanduse ja tootliku tööjõu säilitamise jaoks; 

16. rõhutab territoriaalse ühtekuuluvuse rolli ja toonitab sellega seoses piiriülesesse taristusse, 

näiteks siseveeteedesse tehtavate investeeringute olulisust, tunnustades nende rolli 

piirkondade sotsiaal-majandusliku arengu edendamises; 

17. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika meetmetel on oluline osa sisemise 

konkurentsivõime erinevuse ja struktuurilise tasakaalustamatuse vähendamisel 

piirkondades, kus see on enim vajalik; palub komisjonil kaaluda eelrahastamist, et 

hõlbustada vahendite täielikku ärakasutamist asjaomaste liikmesriikide poolt 
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ajavahemikul 2014–2020, samal ajal alati tagades, et järgitakse eelarvealast 

aruandekohustust; 

18. on arvamusel, et eelarvedistsipliin on otsustava tähtsusega majanduskasvu saavutamiseks 

ja töökohtade loomiseks arukal ja jätkusuutlikul viisil; nõuab uut keskendumist raha 

paremale kasutamisele ja pettuste vastu võitlemisele; 

19. rõhutab, et majanduskasvu ja tööhõive poliitika vahendid on erineva territoriaalse mõjuga, 

olenevalt iga piirkonna konkreetsest olukorrast, ja et piirkondlikud erinevused on kriisi 

algusest alates suurenenud; rõhutab, et riigipõhistes soovitustes tuleks arvesse võtta 

territoriaalseid erisusi liikmesriikide piires, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet ning 

säilitada samal ajal territoriaalne ühtekuuluvus. 
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