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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt oli 2014. aastal 8 ELi liikmesriigi 61 piirkonnas 

töötuse määr vahemikus 14 % kuni 34,8 % ja 7 liikmesriigi 63 piirkonnas vahemikus 

2,5 % kuni 4,9 %; arvestades samuti, et 7 liikmesriigis ületab töötuse määr 30 %, 

1. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika potentsiaali tööhõivevõimaluste parandamisel, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamisel ning vaesuse vähendamise ja 

sotsiaalsele kaasamise soodustamisel; viitab sellega seoses integreeritud rahastamise, eriti 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite kombineerimise 

olulisusele; 

2. rõhutab selliste sektorite arendamise tähtsust nagu roheline majandus ja sotsiaalmajandus, 

mis võivad selles valdkonnas anda lisaväärtust jätkusuutliku tööhõive ja kaasava 

majanduskasvu osas; 

3. rõhutab, et kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete 

investeeringute algatused on edukad vaid juhul, kui nendega suudetakse tõhusalt 

reageerida konkreetset piirkonda või kogukonda puudutavatele sotsiaalsetele ja 

tööhõivealastele probleemidele; 

4. rõhutab, et kogukonna juhitud kohaliku arengu nn alt üles lähenemisviis pakub võimalusi 

kohalike arengustrateegiate toetamiseks, töökohtade loomiseks ja maapiirkondade säästva 

arengu edendamiseks; on veendunud, et integreeritud territoriaalsed investeeringud ja 

kogukonna juhitud kohalik areng võimaldavad kohalikele vajadustele ja probleemidele 

otse, täpsemini suunatult ja asjakohasemalt reageerida, rõhutab, et sellesse mehhanismi on 

vaja paremini kaasata linnapiirkonnad, ja kutsub komisjoni üles seda strateegiat aktiivselt 

järgima; märgib, et integreeritud territoriaalsed investeeringud on tõhus vahend linnade 

ümberkujundamise ja arengu integreeritud kavade elluviimiseks; kutsub komisjoni üles 

sünergia tugevdamise eesmärgil terviklikult rakendama eeskirju, millega reguleeritakse 

kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete investeeringute 

rahastamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest; 

5. tunneb muret, et mõnes liikmesriigis käsitletakse kogukonna juhitud kohalikku arengut 

pigem formaalsete nõuete täitmisena kui tõelise alt üles suunatud lähenemisviisina; 

rõhutab seetõttu, et kohalikel osalistel peaks olema sisuline otsustuspädevus; 

6. kutsub komisjoni üles andma liikmesriikidele ja kohalikele ametiasutustele tehnilist abi 

ning looma koos liikmesriikide ja kohalike töötajatega teabekanaleid, et tagada kõikidel 

tasanditel kohalike toimijate sisuline ja mõtestatud osalus protsessis ja koostöös; rõhutab, 

et kogukonna juhitud kohaliku areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud saavad 

edukad olla vaid siis, kui kõik asjaomased huvirühmad, kodanikuühiskond kaasa arvatud, 

neis aktiivselt osalevad ja need omaks võtavad, ning on seisukohal, et integreeritud ja 

kohapõhist lähenemisviisi võib eriti kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud 

territoriaalsete investeeringute vahendite madala kasutusega piirkondades toetada ka 

partnerite kaasamine; palub komisjonil teha mõnele oma struktuuri kuuluvale organile 
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ülesandeks kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete 

investeeringute koordineerimise eesmärgiga tagada parem kommunikatsioon ja meetmete 

rakendamine; 

7. on seisukohal, et komisjon peaks julgustama liikmesriike kasutama neid instrumente 

kvaliteetsete töökohtade loomise ja sotsiaalsete investeeringute projektides, eelkõige 

piirkondades ja allpiirkondades, kus seda enim vajatakse; sellega seoses kutsub komisjoni 

üles koostama eraldiseisva investeerimiskava, mis oleks kooskõlas sotsiaalsete 

investeeringute paketiga ning aitaks kõrgeima töötuse määraga piirkondadel ja 

allpiirkondadel investeeringuid parimal viisil kasutada; 

8. tunnistab, et nii kogukonna juhitud kohalik areng kui ka integreeritud territoriaalsed 

investeeringud on eriti vajalikud vähem arenenud piirkondades, soovitab komisjonil ja 

liikmesriikidel piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi vastavate algatuste väljatöötamisel 

ja elluviimisel toetada ja suutlikkuse suurendamiseks abi anda, ning palub neil erilist 

tähelepanu pöörata piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 

looduslikud või demograafilised tingimused, parandada nende piirkondade territoriaalset 

sidusust, et toetada kohaliku majanduse arengut, mis lõpptulemusena võimaldab nende 

piirkondade elanikkonnal püsima jääda; 

9 peab kahetsusväärseks, et kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud 

territoriaalsete investeeringute kohta ei ole selgelt äratuntavat oma „kaubamärki“ ning 

kohalikel huvirühmadel ei ole ehk piisavalt kogemusi seoses nende instrumentidega; 

soovitab komisjonil ja liikmesriikidel teha need kaks instrumenti kasutajatele võimalikult 

nähtavaks ja arusaadavaks, hoidudes sealjuures tarbetust lisabürokraatiast ning jätkates 

jõupingutusi eeskirjade ja menetluste lihtsustamiseks; rõhutab, et investeeringute 

tulemuslikkust ja lisaväärtust ning sünergiat saaks suurendada, kui kogukonna juhitud 

kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete investeeringute rahastamiseks ei 

kasutataks üksnes ERFi, vaid ka teisi fonde, nagu on sätestatud vastavates õigusaktides; 

on seisukohal, et sellega seoses tuleks astuda samme konkreetsete fondide kohta täpse 

teabe edastamiseks ja tugevdada infopunkte, et pakkuda vajalikku tehnilist tuge neile, kes 

soovivad selliseid fonde kasutada; rõhutab ka ressursside tähelepaneliku pideva jälgimise 

tähtsust; 

10. kutsub komisjoni üles korraldama teabeseminare ja nende kohta piisavalt teavet avaldama, 

et võimalikult paljud inimesed neist võimalustest teada saaksid; loodab ka, et kasutusele 

võetakse sobivad teavitamisvahendid, nagu korrapäraselt ajakohastatavad meililistid ja 

nutitelefoni rakendused; 

11. tuletab meelde, et Euroopa Sotsiaalfondi määrus lubab 9. valdkondliku eesmärgi raames 

määrata investeerimisprioriteediks ka kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiad, 

ning ärgitab liikmesriike seda oma rakenduskavadesse võtma; rõhutab, et sotsiaalfond 

saab anda olulist tuge territoriaalsete tööhõivekokkulepete ja linnade arengustrateegiate 

teostamisele ning piirkondlike ja kohalike asutuste suutlikkuse suurendamisele, ning palub 

komisjonil osutada liikmesriikidele täiendavat abi nende konkreetsete 

investeerimisprioriteetide rakendamisel ja esitada oma iga-aastases tegevusaruandes teave 

nimetatud prioriteetide rakendamise ulatuse kohta; kutsub komisjoni üles kasutama 

mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtet selleks, et tegeleda raskustega, mis on 

juba tuvastatud vahendite rakendamisel, ning leida jätkusuutlikud lahendused; 
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12. selleks, et saavutada arvestatavat edu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel, 

palub komisjonil võtta nii selle strateegia kui ka mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamisel rohkem arvesse piirkondlikke ja kohalikke olusid ning konkreetseid 

iseärasusi kohtadel; 
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