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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et majanduskriis on ohustanud majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust ELis, tekitades täiendavaid erinevusi liikmesriikide ja piirkondade vahel; 

tuletab meelde, et alates kriisi algusest on ELi tootmissektoris kadunud üle 3,8 miljoni 

töökoha1; rõhutab vajadust tugevdada ELi ühtekuuluvuspoliitikat prioriteetide selge 

esitamisega, rõhutades vajadust vähendada piirkondlikke erinevusi ja saavutada kogu ELi 

hõlmavad majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärgid; 

2. rõhutab tõsiasja, et vaja on suuri jõupingutusi selleks, et juhtida EL tagasi õigele teele, et 

täita 2020. aastaks 20 %-se taasindustrialiseerimise eesmärk; nõuab liidus tööstuse 

struktuuri tugevdamist ja uuendamist, et suurendada konkurentsivõimet, majanduskasvu ja 

töökohtade loomist; rõhutab, et selle saavutamiseks on vaja investeeringuid digitaalsesse, 

energia ja transpordi infrastruktuuri, ning pikemas perspektiivis, kuid mitte vähem 

pakiliselt, ka haridusse, teadustegevusse ja töötajate oskuste suurendamisse; 

3. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud on aidanud leevendada majandus- ja 

finantskriisi negatiivset mõju ning neist on saanud teatavates Euroopa riikides suur osa 

investeerimiseelarvest; tunnustab komisjoni jõupingutusi ühtekuuluvuspoliitika 

investeeringute suunamisel valdkondadesse, mida kriis kõige rohkem mõjutas; 

4. rõhutab, et Euroopa Liidu lepingus on sätestatud eesmärk edendada majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning liikmesriikidevahelist solidaarsust (ELi 

lepingu artikkel 3); 

5. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas tuleks võtta täielikult arvesse strateegias „Euroopa 

2020” seatud eesmärke; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud peaksid olema 

suunatud majanduskasvule, innovatsiooni suurendamisele, VKEdele, digitaalmajandusele 

ning vähese CO2-heitega biomajandusele; rõhutab tõsiasja, et eelkõige on kõnealustesse 

sektoritesse investeerimisel potentsiaal soodustada lisaks olemasolevate töökohtade 

kindlustamisele ka majanduskasvu ja uute töökohtade loomist; 

6. rõhutab, et tööstussektoril ja eelkõige tootmisel on keskne roll Euroopa majanduses, sest 

see sektor annab 80 % Euroopa ekspordist ja 80 % teadus- ja arendustegevuse kulutustest 

tehakse tööstusesse; märgib, et hinnanguliselt loodi aastatel 2007–2012 ainuüksi ELi 

regionaalpoliitika abil 594 000 uut töökohta2; 

7. soovitab ühtekuuluvuspoliitikat ajakohastada; soovitab anda ühtekuuluvuspoliitikas 

keskne roll tööstuse ja struktuuride uuendamisele ning innovatsiooni toetamisele, et 

suurendada tööhõivet kogu liidus; 

8. rõhutab, et oluline on ühtekuuluvuspoliitika programmide juhtimist ja menetlusi 

                                                 
1 Tööstuse tulemustabel 2013, komisjoni talituste töödokument (SWD(2013)0346, 20. september 2013), lk 6. 
2 „Making Europe’s regions and cities more competitive, fostering growth and creating jobs”. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf – lk 6. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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lihtsustada; rõhutab, et eri juhtimis- ja järelevalvemenetlustest tulenev halduskoormus 

peab olema mõistlik võrreldes ühtekuuluvuspoliitika programmidest saadava rahastamise 

määraga; 

9. toonitab, et VKEd moodustavad 99 % ELi ettevõtetest ja hõlmavad 80 % kõigist liidu 

töökohtadest; 

10. on seisukohal, et vaja on täiendavaid jõupingutusi selleks, et tugevdada tööstussektorit 

mitmes liikmesriigis, lihtsustada tootjate juurdepääsu investeeringutele ja 

krediidivõimalustele ning võidelda tööpuuduse vastu; rõhutab, et majanduskasvu 

saavutamiseks on vaja piirkondade konkreetsetel tugevatel külgedel põhinevat lähenemist; 

11. on seisukohal, et kõik ühtekuuluvuspoliitika uued projektid ja investeeringud peavad 

olema suunatud maksimaalsete tulemuste ja mõju saavutamisele, ning väljendab heameelt 

uue tulemusraamistiku üle, mille eesmärk on edendada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 

majanduskasvu; rõhutab samuti, et ELi vahenditest toetatavate projektide ja 

investeeringute eesmärk peaks olema uute töökohtade loomine; rõhutab seetõttu, et 

liikmesriigid peaksid võtma oma praeguse rahastamisperioodi rakenduskavade 

elluviimisel eesmärgiks kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade loomise, et võtta 

meetmeid suure noorte töötuse vastu ja võimaldada piirkondadel arendada välja tugev ja 

jätkusuutlik majandus; tuletab meelde, et investeeringute ja projektide puhul tuleks võtta 

arvesse keskkonnakaitset, eelkõige selleks, et edendada taastuvate energiaallikate 

kasutamist ja energiatõhususe meetmeid; tuletab meelde, et keskkonnasõbralike toodete ja 

teenuste maailmaturg peaks 2020. aastaks peaaegu kahekordistuma, ulatudes 2 triljoni 

euroni aastas; 

12. väljendab heameelt ettepaneku üle luua kapitaliturgude liit ning peab seda oluliseks 

vahendiks, millega täiendada investeerimiskava Euroopa jaoks ning parandada VKEde 

juurdepääsu rahastamisele, luues ja arendades pangalaenude asemele muid 

rahastamisallikaid, sealhulgas parandades esmaseid avalikke pakkumisi; 

13. nõuab kapitaliturgude liidu kiiret loomist ja kasutuselevõttu, et toetada tööstuse juhitavat 

tööd Euroopa suunatud pakkumise turgude arendamisel ja pikaajaliste 

investeerimisfondide kasutuselevõtu toetamisel; usub, et tõhus kapitaliturgude liit 

vähendab ELi finantsturgude killustatust ja aitab seega vähendada rahastamiskulusid; 

14. rõhutab, et investeeringud peaksid olema suunatud valdkondadesse, mis mitmekordistavad 

mõju töökohtade loomisele ja majanduskasvule, nagu innovatsioon või haridus; 

15. rõhutab piirkondliku rahastamise olulisust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

jaoks, kes on piirkondlikul tasandil töökohtade loomise, aruka majanduskasvu ning 

digitaalse ja vähese CO2-heitega majanduse suunas liikumise eestvedajaiks; 

16. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika vahendite olulisust üleminekul vähese CO2-heitega 

majandusele ning 2020. ja 2030. aasta eesmärkide saavutamisel CO2-heite vähendamise, 

energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas; 

17. märgib, et aruandluses ELi vahenditest rahastatavate projektide kohta keskendutakse 

enamasti kulutustele endile ning halduseeskirjadest kinnipidamisele, mitte 
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käegakatsutavate tulemuste saavutamisele, mis toob kaasa teadmatuse ELi toetuste 

tulemuslikkuse osas; rõhutab sellega seoses, et oluline on koguda süstemaatiliselt teavet 

ELi vahendite mõju kohta, et võimaldada teha kindlaks kõige tõhusamad meetmed ELi 

piirkondade majandusarengu toetamiseks; 

18. nõuab riikidelt ning kohalikelt ja piirkondlikelt ametiasutustelt koordineeritumaid avaliku 

sektori investeeringuid ning nõuab samuti stabiilsemat majandus- ja õiguskeskkonda ELis, 

et muuta see erainvesteeringute jaoks atraktiivsemaks, kuna ilma selleta on võimatu täita 

eesmärki, mille kohaselt peab tööstuse panus SKPsse olema 2020. aastaks 20 %; rõhutab, 

et oluline on koondada ELi investeeringud innovaatilistele sektoritele ja temaatilistele 

prioriteetidele, nagu teadustegevus ja innovatsioon, VKEde toetamine ning vähese CO2-

heitega majandus, et maksimeerida investeeringute mõju jätkusuutlikule majanduskasvule 

ja töökohtade loomisele; toetab tugevalt sellist lähenemist teadustegevusele ja 

innovatsioonile, mille eesmärk on innovatsioonialase lõhe vähendamine liidus, 

võimaldades vähemarenenud piirkondadel võtta vastu, edendada ja kohandada juhtivate 

piirkondade poolt välja arendatud innovaatilisi lahendusi; nõuab samuti aruka 

spetsialiseerumise kontseptsiooni täiendavat selgitamist ja selle kiiret kasutuselevõtmist, 

sest see võib aidata edendada ELi piirkondade jätkusuutlikku majanduskasvu; 

19. nõuab, et töötataks välja kaasav tööstusstrateegia, mille puhul võetakse arvesse piirkondi, 

mida mõjutavad rahvastiku vähenemine ja vananemine; on seisukohal, et selle 

lõppeesmärkideks peaks olema tööpuuduse küsimusega tegelemine, konkurentsivõime 

tagamine, jätkusuutlik areng ja majanduskasv ning enamate töökohtade loomine; 

20. rõhutab, et innovatiivse ja tulemusliku teadustegevuse võimaldamiseks on vaja veelgi 

suurendada teadus- ja arendustegevuse rahastamist; nõuab seetõttu olemasolevate 

rahastamismeetmete, s.o Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning programmi 

„Horisont 2020” raames rahastamise paremat kooskõlastamist, nagu on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013; 

21. palub liikmesriikidel kiirendada noortegarantii programmi, arvestades et kriisi tõttu ei ole 

ebaproportsionaalselt suur arv oma karjääri alustavaid noori suutnud tööd leida ning 

noorte tööpuudus on kasvanud murettekitava tasemini pooltes piirkondades; 

22. nõuab, et tööhõivealase olukorra parandamiseks võetaks seaduste ja määruste koostamisel 

asjakohaselt arvesse VKEde vajadusi ning lihtsustataks laenu saamist töökohti loovatele 

ettevõtjatele nende suurusest sõltumata; 

23. nõuab olukorra parandamiseks innovatsiooni, teadmiste ja ideede vahetuse ning Euroopa 

ettevõtete konkurentsivõime ja innovaatilisuse osas digitaalse siseturu väljakujundamist. 
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