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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 1. võtab teadmiseks, et Euroopa majandus on ilmutanud viimase 18 kvartali jooksul 

taastumismärke, kuna liikmesriigid näitavad positiivset ja kindlat majanduskasvu ja 

töötuse madalaimat taset alates kriisi algusajast; rõhutab siiski, et viimase OECD heaolu 

indeksi tulemuste kohaselt on ühiskonnas ja üksikisikute seas selged ning sügavad lõhed 

seoses haridustaseme, sissetulekute, jõukuse, vanuse ja sünnikohaga; rõhutab, et selline 

ebavõrdsus, eelkõige noorte ja pikaajalise töötuse ning vaesuse tase, on jäänud 

kriisiaegsele tasemele mitmes piirkonnas, kus taastumine on ikka veel aeglane; juhib 

sellega seoses tähelepanu struktuursele tööpuudusele ja selle kahjulikule 

majanduslikule, sotsiaalsele ja poliitilisele mõjule; väljendab muret asjaolu pärast, et see 

puudutab eriti valusalt alla 25aastaseid inimesi, kel on 60 % suurem tõenäosus jääda 

töötuks kui neil, kes jäävad vanusevahemikku 25–54; tõstab esile, kui oluline on noorte 

tööhõive algatuse pikendamine perioodiks 2017–2020 ja selle eelarve suurendamine 1,2 

miljardi euro võrra; 

2. rõhutab seepärast vajadust soodustada kiiremat majanduslikku lähenemist ja kaasamist; 

väljendab rahulolu asjaolu üle, et komisjon tunnistab hoogu, mis majanduskasvu, 

sotsiaalse lähenemise, struktuurireformide ja territoriaalse ühtekuuluvuse kaudu toetab 

taastumise jätku, ning et varasem kokkuhoiu suund on kõrvale jäämas; tõstab esile, et 

Euroopa Liit tervikuna peaks jätkama igakülgse harmoonilise arengu edendamise nimel 

meetmete väljatöötamist ja rakendamist, et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust, mille eesmärk on vähendada eri piirkondade arengutaseme 

erinevusi ning kõige ebasoodsamate, eriti väikese sissetuleku ja majanduskasvuga ELi 

piirkondade (mahajäänud piirkonnad) mahajäämust; juhib tähelepanu vajadusele viia 

ellu olemasoleva poliitikameetmete kombinatsiooni kõikehõlmav kvalitatiivne 

ümberkujundamine, seades esikohale Euroopa sotsiaalõiguste sambas sisalduvate 

põhimõtete ja õiguste kiire rakendamise; rõhutab sellega seoses, et 

ühtekuuluvuspoliitikale tuleb 2020. aasta järgsel perioodil tagada piisavad rahalised 

vahendid, ja palub komisjonil teha vastav ettepanek; märgib, et tootlikkuse 

suurendamiseks, mis on majanduskasvu üks eeltingimustest, on vaja investeeringuid 

innovatsiooni, haridusse ja uutesse oskustesse; 

3. pooldab riigipõhistele soovitustele keskendumist ja nende ühtlustamist; väljendab siiski 

muret riigipõhiste soovituste ebaühtlase elluviimise pärast eri poliitikavaldkondades ja 

riikides; tuletab meelde ELi saadavalolevate vahendite kasutamise koostoimel põhineva 

lähenemisviisi olulisust ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema tihedat 

koostööd ja kooskõlastama seda protsessi selleks, et tagada toetus suuremale 

majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ning hoogustada 

investeeringuid, tööhõivet ja majanduskasvu ning tunnistada kohalike ja piirkondlike 

ametiasutuste toetavat rolli selles protsessis; rõhutab vajadust suutlikkust suurendavate 

meetmete ja ELi vahendite kasutamise edasise lihtsustamise järele, võttes arvesse, et 

suurem osa 2017. aasta riigipõhistest soovitustest käsitlesid haldussuutlikkusega seotud 

probleeme; rõhutab, et riigipõhistes soovitustes tuleks paremini kajastada liikmesriikide 

eripära; rõhutab vajadust luua ELi ja liikmesriikide eelarvete vahel suuremat 

koostoimet, et saavutada iga-aastase majanduskasvu analüüsi eesmärke ja rakendada 
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riigipõhiseid soovitusi; 

4. toonitab ühtekuuluvuspoliitika kui põhilise avaliku sektori investeerimis-, arengu- ja 

majanduskasvu poliitika tähtsust aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamiseks; tuletab meelde, et ajavahemikus 

2015–2017 eraldati ühtekuuluvuspoliitika raames vahendeid summas, mis oli võrdne 

8,5 %ga Euroopa Liidu (EL) valitsuste riskikapitali investeeringutest – arv, mis tõuseb 

41 %ni, kui arvestada alates 2004. aastast ELiga ühinenud 13 liikmesriiki, ja kuni 50 

%ni, kui arvestada viimati ühinenud seitset liikmesriiki; on seisukohal, et see poliitika 

peaks säilitama tulevases mitmeaastases finantsraamistikus vähemalt sarnasel tasemel 

eelarve; on siiski seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika seos Euroopa poolaastaga ei 

tohiks pidurdada aluslepingus sätestatud nõuetekohaste eesmärkide saavutamist, sh selle 

territoriaalne mõõde, kuna selline seos peaks olema tasakaalustatud ja tõhustama 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutuselevõtmist ning suurendama veelgi 

ühtekuuluvuspoliitika kulutuste mitmekordistavat mõju ja selle panust kestlikusse ja 

kaasavasse majanduskasvu, mis soodustaks korralike töökohtade loomist ja sotsiaalset 

arengut; peab sellega seoses kasulikuks kaasata kohalikud ja piirkondlikud 

ametiasutused Euroopa poolaasta näitajate määratlemisse; juhib tähelepanu sellele, et 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastatavate tegevuste ja projektide 

määratlus peaks olema paindlikum ning seotud iga-aastaste riigipõhiste soovituste ja 

iga-aastase majanduskasvu analüüsiga; 

5. kordab, et on vajalik kiirendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutuselevõtmist, kuna need aitavad märgatavalt kaasa majanduskasvule, kestlikule 

arengule ja töökohtade loomisele, toetades seeläbi oluliselt riikide 

investeerimispoliitikat ja asjaomaseid struktuurireforme; kutsub liikmesriike üles 

arendama välja tugevamaid kooskõlastus- ja planeerimisstruktuure, juhtimisraamistikke 

ja samuti tõhusamat avalikku haldust ning vähendama halduskoormust, et nende 

kasutamine oleks tõhusam ja tulemuslikum; kutsub samuti komisjoni üles abistama 

liikmesriike kõikide saadavalolevate vahendite ja ressurssidega, et vältida nii 

vabastamise riski kui ka laekumata maksete kogunemist; 

6. kiidab heaks asjaolu, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kestust ja 

mahtu pikendatakse kuni aastani 2020, et soodustada investeeringuid, hoida ära 

rahastamise häireid ja veenda projektiedendajaid, et nad saavad projekte kavandada ka 

pärast esialgse investeerimisperioodi lõppu; rõhutab vajadust luua koostoime ja 

vastastikune täiendavus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, EFSI ja teiste 

rahastamisvahendite vahel, säilitades struktuuri- ja investeerimisfondid ELi põhilise 

investeerimispoliitikana; nõuab kindlalt, et EFSId rakendataks territoriaalselt 

tasakaalustatumalt, aidates seeläbi kaasa ELi harmoonilisele arengule ning hoides ära 

liikmesriikide, piirkondade ja inimeste vaheliste erinevuste suurenemist; tuletab meelde, 

et pikendatud EFSI peaks jätkama mitteoptimaalsete investeerimisolukordade ja 

turulünkadega tegelemist; nõuab investeeringute territoriaalse jaotuse tasakaalustamist 

ja nende osakaalu suurendamist vähem arenenud piirkondades; rõhutab seetõttu 

suuremat vajadust muuta EFSI sidumine ELi muude rahastamisvahenditega lihtsamaks; 

7. tõstab esile struktuurireformi tugiprogrammi rolli eritoetuskavades, eesmärgiga aidata 

liikmesriikidel teostada reforme, et suurendada ühtekuuluvust, kohaldada õigeaegselt 

ELi õigusakte ning kasutada ELi vahendeid tõhusamalt ja tulemuslikumalt; rõhutab, et 
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seni saadud kogemused näitavad, et paljud liikmesriigid on programmi alusel toetust 

palunud ja toetustaotlused on võrdselt jaotunud kõikide toetatavate 

poliitikavaldkondade vahel; palub komisjonil tagada täielik läbipaistvus seoses 

programmi rakendamist käsitlevas iga-aastases järelevalvearuandes esitatavate üksikute 

projektide konkreetsete tulemustega; toonitab seoses sellega, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakendamiseks ning äri- ja investeerimiskeskkonna parandamiseks 

on oluline kindlaks määrata ja rakendada asjakohased struktuurireformid kõigil 

valitsemistasanditel ja kaotada liigne bürokraatia seoses käimasolevate 

investeeringutega; 

8. rõhutab vajadust tagada struktuurireformide toetusprogrammi rahastamisvahendid 

pärast 2020. aastat – ressursid, mida ei tuleks kõrvale suunata Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide eesmärkidest. 
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