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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse nõukogu 7. detsembri 2015. aasta järeldusi „Sotsiaalmajanduse kui Euroopa 

majandusliku ja sotsiaalse arengu olulise teguri edendamine“ (15071/15), 

1. tõdeb, et uus ühtlustatud Euroopa poolaasta, mis annab liikmesriikide ja kõigi tasandi 

huvirühmadega koostöö tegemiseks ja suhtlemiseks rohkem võimalusi, on sidusam, 

tugevdades riigi enda vastutust, esitades vähem soovitusi, ning keskendudes kolmele 

peamisele prioriteedile – milleks on sellised stabiliseerivad elemendid nagu 

investeeringute toetamine, struktuurireformide läbiviimine ja vastutustundliku avaliku 

sektori rahanduse tagamine –, et soodustada majanduskasvu, töökohtade loomist, koolitus- 

ja õppimisvõimalusi ning teadus- ja uuendustegevust; märgib, et sotsiaalmajanduse 

edendamine projektide abil, mis soodustavad majanduskasvu ja sotsiaalsete ettevõtete 

arengut, võib suurendada piirkondade tööhõivet ja jõukust; on seisukohal, et piirkondlike 

ja kohalike omavalitsuste osalemist tuleb veel rohkem suurendada, ja soovitab koostada 

kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemist Euroopa poolaastas käsitleva 

käitumisjuhendi, mis on sarnane ühtekuuluvuspoliitika partnerlust käsitleva 

käitumisjuhendiga; 

2. märgib, et teatavates liikmesriikides on tööpuuduse määr, eriti noorte ja pikaajalise 

tööpuuduse osas, endiselt kõrge; rõhutab, et paljudes riikides ei suudeta tööturgu endiselt 

piisavalt toetada ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid on mõnel juhul endiselt 

peamine rahastamisallikas, mille toel investeerida majanduskasvu, arengusse, tööhõivesse 

ja haridusse; rõhutab sellega seoses Euroopa poolaasta raames pakutavaid võimalusi 

selliste vahendite ja mehhanismide uurimiseks, millega tagatakse, et stabiilsuse ja 

majanduskasvu paktiga võimaldatud paindlikkust saab kasutada strateegilistes 

investeerimisvaldkondades majanduskasvu ja jätkusuutliku tööhõive jaoks; kutsub peale 

selle komisjoni üles aitama liikmesriikidel kasutada tulusate investeeringute toetamiseks 

täiel määral ära eelarvepoliitilist manööverdamisruumi ja tuletab meelde, et 

struktuurireformide tulemused ilmnevad alles pika aja pärast; on ühtlasi seisukohal, et 

tuleks kaaluda, kas kaasata käimasoleva Euroopa poolaasta hindamisse 2014.–2020. aasta 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest investeeringute saajad; 

3. juhib tähelepanu olulisele rollile, mis sotsiaalsetel ettevõtetel on suure 

konkurentsivõimega ja õiglasema regionaalarengu toetamisel kõnealuste ettevõtete 

erinevate ärimudelite ning sotsiaalsete ja ökoloogiliste eesmärkide abil; rõhutab vajadust 

suurendada piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ning sotsiaalmajanduse 

organisatsioonide vahel olemas olevate partnerluste nähtavust kõigis liikmesriikides; 

kutsub komisjoni üles esitama ELi sotsiaalsete ettevõtete tegevuskava, et kasutada ära 

jätkusuutliku majanduskasvu kõik võimalused; 

4. väljendab muret puuduvate investeeringute summa suurenemise pärast, mis kahjustab 

pikaaegset jätkusuutlikku majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomist, ning peab 

sellega seoses kahetsusväärseks, et praegusel programmitöö perioodil on 

ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade vastuvõtmine viibinud; rõhutab seetõttu, et 

rakenduskavasid tuleb rakendada kiiresti ja järjekindlalt ning kooskõlas muude ELi 

rahastatavate programmide ja algatustega; tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa 



 

PE585.770v02-00 4/6 AD\1103522ET.docx 

ET 

Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine peab täiendama Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde, et ära kasutada kogu avaliku ja erasektori investeerimispotentsiaali 

ning tagada õiglasem geograafiline tasakaal; tuletab üldisemas mõttes meelde, et 

koostoimet ja täiendavust erinevate ELi fondide, programmide, algatuste (sh Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm ning programm „Horisont 2020“) ja 

riiklike investeeringute vahel tuleb ära kasutada, et maksimeerida kavandatud 

investeeringute täielikku potentsiaali, vähendada piirkondlikke erinevusi ja saavutada 

paremini Euroopa 2020. aasta eesmärke; toonitab ka vajadust edendada mitmetasandilist 

valitsemist ja parandada avaliku halduse üldist kvaliteeti nii horisontaalselt kui ka 

vertikaalselt, keskendudes eelkõige haldussuutlikkusele ning riigihanke-eeskirjade, 

läbipaistvuse, usaldusväärsuse ja korruptsioonivastase võitluse tugevdamisele; 

5. tunnistab, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja laiema majandusjuhtimise 

raamistiku vaheline sidusus selliste taastamispüüdluste toetamisel, mida on vaja Euroopa 

poolaasta eeskirjade järgimiseks; rõhutab siiski, et ühtekuuluvuspoliitika õiguspärasus 

tuleneb aluslepingutest ning selle poliitikaga väljendatakse Euroopa solidaarsust, mille 

peamised eesmärgid on majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

tugevdamine ELis, vähendades erinevusi erinevate piirkondade arengutaseme vahel, 

rahastades strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega seotud investeeringuid ja viies ELi 

oma kodanikele lähemale; on seetõttu arvamusel, et meetmeid, mis seovad Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide tulemuslikkuse usaldusväärse majandusjuhtimisega, 

tuleks rakendada otstarbekalt ja tasakaalustatud viisil, kuid üksnes viimase võimalusena, 

ja nende tulemuste kohta tuleks aru anda; tuletab ka meelde, et selliste meetmete 

rakendamine peaks alati olema põhjendatud ja läbipaistev ning seejuures tuleb arvesse 

võtta asjaomase liikmesriigi konkreetseid sotsiaal-majanduslikke olusid, et vältida 

piiranguid piirkondlikele ja kohalikele investeeringutele, mis on täiesti vältimatud 

liikmesriikide majanduse, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) jaoks, 

sest nende investeeringutega maksimeeritakse majanduskasvu ja töökohtade loomist ning 

edendatakse konkurentsivõimet ja tootlikkust, eriti ajal, mil avaliku sektori kulutused on 

suure surve all; 

6. seoses kahe liikmesriigi juhtumitega, mis oli nõukogu 12. juuli 2016. aasta otsuste 

aluseks, millega kaasnesid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohased sanktsioonid 

vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõikele 8, rõhutab komisjoni 27. 

juuli 2016. aasta ettepanekut ja sellele järgnenud nõukogu 8. augusti otsust trahvid, mida 

oleks võidud määrata, tühistada, võttes arvesse liikmesriikide põhjendatud nõudmisi, 

probleemset majanduskeskkonda, kummagi riigi reformipüüdlusi ja nende püüdeid järgida 

stabiilsuse ja majanduskasvu pakti eeskirju; on sellega seoses seisukohal, et ettepaneku 

puhul, mille kohaselt tuleks osa Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2017. aasta 

kulukohustustest seoses nimetatud fondide tulemuslikkuse sidumisega usaldusväärse 

majandusjuhtimisega blokeerida, tuleks arvesse võtta arvamust, mida Euroopa Parlament 

väljendab struktureeritud dialoogi käigus;  

7. palub komisjonil paremini arvesse võtta strateegiat „Euroopa 2020“ ja paremini käsitleda 

selle peamisi eesmärke, tõhustades strateegia rakendamist, teostades Euroopa poolaasta 

kontekstis strateegiaanalüüsi ning esitades meetmed ja metoodika, mis aitaksid paremini 

jälgida ELi rahalisi vahendeid, mis on seotud strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega; on 

arvamusel, et eelseisev mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine annab võimaluse 

analüüsida, hinnata ja vajaduse korral suurendada Euroopa struktuuri- ja 
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investeerimisfondide lisaväärtust ja toetust strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamisele, millel on Euroopa poolaasta protsessidega kaudne seos; 

8. juhib tähelepanu sellele, et erinevast rahapoliitikast tuleneva majandusliku asümmeetria 

tasakaalustamine euroala riikide ja muude riikide vahel on oluline territoriaalse 

ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamiseks;  

9. on veendunud, et avaliku sektori kulutuste läbipaistvuse ja mõjususe tagamine on 

majanduskasvu soodustava keskkonna loomisel esmatähtis; on peale selle veendunud, et 

tuleb kindlamalt taotleda haldusmenetluste lihtsustamist, mille peamine eesmärk on 

vähendada halduskoormust; peab tervitatavaks asjaolu, et mitmed liikmesriigid on 

suutnud täita oma rakenduskavades sisalduvaid riigipõhiseid soovitusi sihtotstarbeliste 

investeeringute abil või eeltingimustega seotud reformide elluviimisega; juhib tähelepanu 

sellele, et riigipõhised soovitused võiksid olla kasulik vahend investeerimisvõimaluste 

levitamiseks ja koos ühtekuuluvuspoliitika eeltingimustega võiksid need täita tähtsat rolli, 

sest neil on laiemale investeerimiskeskkonnale märkimisväärne positiivne ülekanduv 

mõju; kiidab heaks asjaolu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide investeeringud 

aitavadki juba kaasa struktuurireformide rakendamisele ja parandavad liikmesriikide 

üldisi majandustulemusi, nagu on soovitatud asjaomastes riigipõhistes soovitustes, aidates 

saavutada ELi strateegilisi eesmärke, st majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade ja 

säästva arengu loomist kõikjal liidus, sealhulgas looduslikult või geograafiliselt 

ebasoodsates piirkondades; 

10. on arvamusel, et kavandatud struktuurireformi tugiprogrammiga tuleks anda 

liikmesriikidele vabatahtlikkuse alusel sihtotstarbelist ja sihipärast toetust, et aidata neid 

institutsiooniliste, struktuuri- ja haldusreformide kavandamisel ja läbiviimisel, ning see 

peaks endast kujutama lisatoetust ja samal ajal tuleks tagada, et ei esineks kattumist ega 

topeltrahastamist juba olemas olevate teiste liidu rahastamisvahenditega ega muud liiki 

tehnilise abiga; palub komisjonil avaldada sellega seoses ühtne strateegiline dokument, 

milles määratakse kindlaks prioriteedid ja kriteeriumid struktuurireformi tugiprogrammi 

kasutamiseks kooskõlastatult muude ELi suutlikkuse suurendamise meetmetega; rõhutab, 

et komisjoni ettepanek paigutada eelarvevahendid ühtekuuluvuspoliitika tehnilise abi alt 

ümber struktuurireformi tugiprogrammi ei tohiks luua pretsedenti ühegi tulevase 

ettepaneku jaoks. 
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