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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. võttes arvesse komisjoni teatist seoses Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegiaga 

(COM(2015)0366) ning sellele lisatud tegevuskava, 

B. arvestades, et Alpi piirkond on üks Euroopa dünaamilisemaid, innovaatilisemaid, 

tootlikumaid ja konkurentsivõimelisemaid piirkondi, mida iseloomustavad vastavad 

tööstuspiirkonnad ja mitmed tippkeskused ning millel on ainulaadsed geograafilised, 

loodus- ja majandustingimused, sealhulgas kohalikud tooted ja ajaloolist huvi pakkuvad 

objektid, maastik ja kultuur; 

C. arvestades, et makropiirkonna strateegia on sündinud vajadusest parema koostöö ja 

koordineerimise järele teatavates piiriülestes piirkondades, et tegeleda ühiste 

probleemidega tõhusamalt ja tulemuslikumalt, kui see oleks võimalik üksikult, ning 

soovist hõlbustada probleemide lahendamist suhteliselt väikeses riikide ja piirkondade 

ringis, et reaalselt tugevdada kodanike ühtekuuluvust Euroopa Liidus; 

D. arvestades, et Alpi piirkonnale iseloomulike eri tüüpi alade, näiteks mägipiirkondade, Alpi 

kõrgendiku, maa- ja linnapiirkondade vahel on märkimisväärseid erinevusi; 

E. arvestades, et konkreetseid lahendusi vajavad järgmised Alpi piirkonna probleemid: 

globaliseerumine; negatiivsed demograafilised suundumused, sh madal iive ja vananev 

elanikkond; väike rahvastikutihedus; ajude äravool; uued rändesuundumused; 

majanduskriis ning majanduslik ja demograafiline ebavõrdsus; kliimamuutused; ulatuslike 

loodusõnnetuste oht; energiaprobleemid; hooajalisus tööhõives ja sissetulekus ning 

vajadus töötada mitmel töökohal; jäätmete vähendamine; ning vajadus tagada ressursside 

säästev kasutamine; 

F. arvestades, et demograafilised muutused – mida iseloomustavad eelkõige elanikkonna 

vananemine, madal sündimus ja väljaränne, aga ka madal rahvastikutihedus 

mägipiirkondades – kujutavad endast Alpi piirkonna jaoks suurt probleemi ning 

mõjutavad tööturu arengut, investeeringuid ja avalike teenuste pakkumist; 

G. arvestades, et Alpi piirkonnas on järk-järgult väljakujunenud põlvkondadevahelisel 

sidususel, kaugematel sugulussidemetel ja pereettevõtetel suur sotsiaalne tähtsus; 

H. arvestades, et madal rahvastikutihedus on muude tegurite hulgas seotud elanikkonnale 

pakutavate põhiteenuste nappusega; arvestades, et mägipiirkonnad on sotsiaal- ja 

meditsiiniteenuste pakkumise seisukohalt ebasoodsas olukorras; 

I. arvestades, et Alpi piirkonna arengu tulevikku seostatakse maapiirkondade, maaelu 

arengu, nn külade tuleviku ja põllumajandusega; 

J. arvestades, et isikute vaba liikumise põhiõigus on eelkõige piirialadel majandusliku, 

sotsiaalse, territoriaalse ja keskkonnaalase ühtekuuluvuse eesmärkide ning jätkusuutliku 

konkurentsivõime saavutamise ning tööhõivele võrdse juurdepääsu tagamise eeltingimus; 
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K. arvestades, et mäejalamite elanikkond on üks mägipiirkondade vaesemaid ja teda 

ähvardab suur töötuse ja rahvastikukao oht, kuna traditsiooniline tööstustootmine viiakse 

üle linnapiirkondadesse ja on sinna koondunud; 

L. arvestades, et Alpi piirkonna strateegia puhul tuleks võtta eeskuju juba kehtivatest 

edukatest makropiirkondade strateegiatest Läänemere piirkonna, Doonau piirkonna ning 

Aadria ja Joonia mere piirkonna kohta; 

M. arvestades, et mägipiirkondades, eeskätt kõige eraldatumates piirkondades valitsevad 

sageli sellised probleemid nagu madalam haridustase, kvalifitseeritud tööjõu puudus, 

avalike teenuste väiksem kättesaadavus ja lairibaühenduse halb kättesaadavus; arvestades, 

et juurdepääsetavamad piirkonnad võivad reeglina arvestada elavama majandusega ja 

meelitada ligi rohkem investeeringuid; 

N. arvestades, et Alpi piirkonna strateegia puhul tuleks seada prioriteediks alad, kus sellel 

võiks olla reaalne lisaväärtus ja suurem piirkondlik sidusus; 

O. arvestades, et rahalised vahendid tuleks suunata mägipiirkondade konkreetsete vajaduste 

rahuldamiseks; 

1. peab komisjoni teatist Alpi piirkonna kohta ja sellega kaasnevat tegevuskava 

tervitatavaks, kuid rõhutab vajadust tugevdada täiendavalt sotsiaalset mõõdet, et tagada 

püüdlemine sellise kasvumudeli poole, millega saab kindlustada jätkusuutliku 

majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse ja sotsiaalkaitse kõigile, eelkõige piirialadel; rõhutab, 

kui oluline on ergutada sotsiaalse taristu loomist ja edendada sotsiaalinvesteeringuid; 

2. rõhutab, et oluline on suurendada selliste strateegiliste sektorite majanduslikku 

potentsiaali nagu põllumajandus, metsandus, säästev ja kõiki põlvkondi väärtustav turism, 

säästev energia, mahemajandus, mahetooted, tervishoid ja kõrgtehnoloogiasektor ning 

toetada ulatuslikult VKEsid, sh selles kategoorias toimivaid pereettevõtteid, ning 

edendada sotsiaalset ettevõtlust koostöös uurimiskeskustega, et luua piirkondadevahelisi 

võrgustikke ja ühendusi; rõhutab vajadust edendada kohalikku tootmist ja soodustada uusi 

investeeringuid, lihtsustades ka noorte ettevõtjate juurdepääsu laenudele ja jätkusuutlike 

töökohtade loomist vastavalt ILO inimväärse töö tegevuskavale, mille raames järgitakse 

kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivlepinguid, kui need on olemas; 

3. rõhutab, kui olulised on piiriülene identiteet ja muud piirkondlikud identiteedivormid; 

4. rõhutab vajadust muuta kvaliteetsed avalikud teenused kõigi jaoks kättesaadavaks ja 

taskukohaseks, eelkõige hariduse, tervishoiu, sotsiaalteenuste ja liikuvuse valdkonnas; 

rõhutab vajadust arendada taristuid ja tehnoloogiaid, mis tagavad Alpi piirkonnas 

elavatele inimestele jätkusuutlike ja nende vajadustele kohandatud teenuste olemasolu; 

palub asjaomastel liikmesriikidel võtta rohkem arvesse kõige äärepoolsematel aladel 

elavate inimeste vajadusi; 

5. rõhutab vajadust mehhanismide, sealhulgas piisavate inspekteerimiste ja kontrollide 

loomise järele, et tagada Alpi piirkonna hooajatöötajate jaoks inimväärsed töö- ja 

elamistingimused ning vältida hooajalise tööjõu kuritarvitamist; rõhutab vajadust tagada 

üldiselt tööga seotud õiguste, tööstandardite ja kvaliteetsete töötingimuste järgimine; 
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6. rõhutab vajadust tugevdada töötajate kohanemisvõimet ümberõppe, elukestva õppe ja 

mitmekeelsuse edendamise kaudu ning toetada kavasid heade töötingimuste, 

sotsiaalkindlustuse, soolise võrdõiguslikkuse ja puuetega inimeste juurdepääsetavuse 

edendamiseks; 

7. rõhutab, et on vaja luua keskkond, mis soodustab innovatsiooni ja teadusuuringuid koos 

aruka spetsialiseerumise strateegiate ja Alpi piirkonna täiendavate eeliste ja huvide 

parema seostamise abil, ning rõhutab vajadust piirkondlike klastrite loomise järele, et 

tagada jätkusuutlike võrgustike loomine teadusuuringute, teaduse ja majanduse jaoks; 

rõhutab, et sotsiaalkindlustuse kõrgem tase, oskuslik ja haritud tööjõud, uuenduslikud 

ettevõtted ja ainulaadsed geograafilised iseärasused on Alpi piirkonna konkurentsieelised; 

8. on arvamusel, et tuleks ergutada mitme oskuse omandamise koolitusi ja koolituskursusi, 

mis vastavad jätkusuutliku tööturu ja selle strateegiliste, tulevikku suunatud sektorite 

vajadustele, kasutades selleks eeskätt eri koolituskeskusi ja piirkonna mitmekeelset 

elektroonilist tööhõivekeskust; on veendunud, et tööturu vajadustest lähtuvalt tuleks 

keskenduda kvaliteetsele õpipoisiõppele ja seda pakkuda; 

9. rõhutab, et säästev turism, kohalik tootmine ja tõhusad avaliku transpordi süsteemid 

võivad kaasa aidata rahvastikukao takistamisele ja töökohtade kindlustamisele selles 

piirkonnas; 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et koolituskeskuste vahel valitseb konkurents ning nad peaksid 

seetõttu saama eritoetust vaid juhul, kui tõestatakse, et nad on kvaliteedi ja majanduslikel 

kaalutlustel absoluutselt hädavajalikud; 

11. kutsub üles parandama piirkonnasiseseid transpordiühendusi ning piirkonda ülejäänud 

Euroopaga ühendava transpordi säästvust ja tõhusust ning soodustama piirkonna arengu ja 

elanike heaolu nimel transpordiliikide koostalitlusvõimet; rõhutab, kui oluline on toetada 

koordineeritud rahvusvahelist poliitikat ja uusi lähenemisviise territooriumidevahelise 

jagatud vastutuse ja õiglase koostöö (näiteks vertikaalsed sidemed suurte linnade ja maa-, 

mägi- ja turismipiirkondade vahel) valdkonnas; 

12. rõhutab, et suurtest linnakeskustest kaugel eemal elavatele inimestele on oluline tagada 

juurdepääs kiirele internetiühendusele ja seega digitaal- ja internetiteenustele ning 

kaugtööle ja muudele võimalustele, et luua neile juurdepääs internetis, sealhulgas EURESi 

veebiportaalis avaldatud töökuulutustele, ning arvukatele internetipõhistele teenustele, mis 

muudavad igapäevaelu lihtsamaks, hõlbustavad töökohtade loomist, suurendavad 

tööviljakust ja sissetulekuid, aitavad ületada digitaalset lõhet ning edendavad kõigi 

sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist; rõhutab vajadust paremini ühendada koole, 

ülikoole ja teadusuuringute keskusi, edendada e-õppe programme, innovatsiooni ning 

piirkondlikul oskusteabel ja piirkondlikel ettevõtetel põhinevate klastrite arendamist ning 

digitaalsete külade ja piirkondade terviklikku arendamist, kus oleks jätkusuutlik, 

elamisväärne ja peresõbralik keskkond; 

13. rõhutab Alpi piirkonna ühise strateegia sotsiaalset mõõdet ja nõuab innovaatilist koostööd, 

nt demograafilise arengu edendamiseks koostöömeetmete abil, et tagada Alpi 

maapiirkondades turvalised ja terviklikud sünnitusabivõimalused; 

14. tuletab meelde, et avalike teenuste üldkättesaadavuse põhimõte tuleb tagada kogu ELi 
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territooriumil, ning rõhutab sellega seoses vajadust selle järele, et liikmesriigid ja 

piirkonnad edendaksid mägipiirkondade jaoks alternatiivseid ja innovaatilisi lahendusi, sh 

individuaalseid lahendusi, mida on kohandatud kohalikele ja piirkondlikele vajadustele; 

15. rõhutab vajadust edendada ringmajanduse ideel põhinevaid tootmismudeleid, toetada 

energiatõhusust ja nn rohelise taristu loomist bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade 

säilitamiseks ning pakkuda uusi võimalusi turismi ja kvaliteetsete töökohtade loomise 

jaoks; 

16. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetmeid 

horisontaalsel ja vertikaalsel tasandil iga poliitikavaldkonna raames, pöörates 

eritähelepanu mägipiirkondades elavatele naistele, et võidelda mis tahes tasakaalutusega; 

17. rõhutab Alpi piirkonna eri traditsioonide ja kommete sotsiaalseid, kultuurilisi ja 

majanduslikke mõõtmeid, mida tuleks edendada ja säilitada kogu nende mitmekesisuses 

ka piiriüleses kontekstis; 

18. nõuab piirkondade, omavalitsuste ja üksikisikute otsest kaasamist kõikidesse ELi Alpi 

piirkonna strateegia algatustesse, sest see on nende edu jaoks keskse tähtsusega. 
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