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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et ELi majandus jätkab kasvamist, tööhõive on suurenenud ja kriisi tagajärjel 
tekkinud investeerimislõhe on peaaegu kadunud, kuigi avaliku sektori investeeringute 
tase on ikka veel kriisieelsest tasemest madalam ning mõnes riigis, mida kriis enim 
mõjutas, on selles suhtes suured lüngad; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et haavatavus 
püsib, jätkusuutlik majanduskasv ei ole toonud kõigile võrdselt kasu, töötuse määr on 
mitmes liikmesriigis endiselt kõrge ning majanduslikud, sotsiaalsed, piirkondlikud ja 
territoriaalsed erinevused on endiselt üks peamine mureküsimus; juhib tähelepanu 
asjaolule, et investeeringute suurenemisest hoolimata on nende mõju tootlikkusele 
olnud ebapiisav ning seepärast on vaja paremini suunata ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringuid ja nende täiendavust liidu teiste programmide ning avaliku ja erasektori 
investeeringutega, et suurendada tootlikkust ja vähendada liikmesriikidevahelisi 
erinevusi; märgib, et stabiilsuse ja kasvu pakt peaks keskenduma ka sotsiaalsete 
aspektide parandamisele ja jätkusuutliku arengu saavutamisele;

2. rõhutab, et EL peaks toetama oletatavat taastumist sellise majanduspoliitikaga, mis 
kaitseb avalikke teenuseid ning parandab üldist huvi pakkuvate teenuste kvaliteeti ja 
kättesaadavust;

3. tuletab meelde, et väljendatuna protsendina SKPst jäid 2017. aasta avaliku sektori 
investeeringud ELis (2,7 %) ja euroalal (2,6 %) tublisti alla viimase kümne aasta 
keskmise (vastavalt 3,2 % ja 3,0 %); märgib, et sel põhjusel tuleks märkimisväärselt 
suurendada avaliku sektori investeeringuid, et kompenseerida finantskriisi põhjustatud 
languse aastaid ning täita pakiline vajadus avalikesse teenustesse ja infrastruktuuri 
investeerimise järele; märgib, et avaliku sektori investeeringud on endiselt esmatähtsad 
ja neid ei tohiks piirata avaliku ja erasektori partnerluste edendamise algatustega;

4. märgib, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) andmetel jäävad ELi taristuinvesteeringud 
endiselt 20 % alla kriisieelse taseme ja et 34 % kohalikest omavalitsustest on teatanud, 
et taristuinvesteeringute tase jääb allapoole nende vajadusi, samas kui EL vajab igal 
aastal taristuinvesteeringuid vähemalt 335 miljardi euro väärtuses;

5. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa poolaasta peab järjekindlalt aitama kaasa 
ebavõrdsuse ja erinevuste kaotamisele, eelkõige pidades silmas ELi eri piirkondade 
vahelist sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset laadi ebavõrdsust; rõhutab, et EIP 
investeeringute jätkuv geograafiline tasakaalustamatus on vastuvõetamatu ja väga 
murettekitav on asjaolu, et 2017. aastal sai pool liikmesriikidest 80 % kõigist EIP 
investeeringutest ELis, samal ajal kui ülejäänud 14 liikmesriiki said sellest 
investeeringust ainult 10 %;

6. märgib, et parim reageering kodanike muredele on toetada reaalpalga kasvu ja püüda 
lisada investeeringuid kvaliteetsete töökohtade loomiseks, suurendada sisenõudlust ja 
tagada toodetud jõukuse õiglasem jaotus; on seisukohal, et EL peaks aitama kaasa 
stabiilsuse ja kasvu pakti paindlikkusele, luues Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamiseks eelarvepoliitilist manööverdamisruumi;
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7. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa poolaasta peaks eelkõige aitama viia ellu 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja jälgima kõigi oma 20 peamise põhimõtte 
rakendamist, pöörates erilist tähelepanu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete 
võimaluste tagamisele, sotsiaalkaitsele, kõigile olulistele teenustele juurdepääsule, 
võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise õigusele ning õigusele kvaliteetsetele ja 
taskukohastele hooldusteenustele;

8. tuletab meelde, et Euroopa poolaasta raames tuleks rõhutada maksupettuste ja 
maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamise tähtsust, mis annab vahendid 
avaliku sektori investeeringuteks ja täiendavad vahendid Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamiseks;

9. märgib, et Euroopa poolaasta raames tuleks võtta arvesse tõhusa sotsiaalkaitse 
kättesaadavuse edendamist kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba asjakohaste 
põhimõtetega; märgib, et liikmesriike tuleb ergutada võtma vajalikke meetmeid, et 
kõrvaldada takistused, mis ei lase töötajatel sotsiaalkaitseõigusi kasutada, ja luua 
ulatuslikud sotsiaalkaitsesüsteemid, ning et seetõttu tuleks Euroopa poolaasta raames 
jälgida liikmesriikide edusamme õigusaktide vastuvõtmisel ja selliste süsteemide 
väljatöötamisel, mis tagavad kõigile juurdepääsu sotsiaalkaitsele;

10. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on säilitada Euroopa poolaasta keskendumine 
aruka, kestliku ja kaasava arengu saavutamisele, koordineerides paremini riiklikku ja 
ELi poliitikat, et luua ELis rohkem kvaliteetseid töökohti ning vähendada palga- ja 
pensionilõhet;

11. rõhutab, et Euroopa poolaasta peaks keskenduma tootlikkuse suurendamisele, 
investeerides rohkem taristusse, haridusse ja koolitusse, tervishoidu ning 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni, ning et tootlikkuse kasv peaks kajastuma töötajate 
töötasu kasvus;

12. rõhutab, et madal sissetulek on Euroopas jätkuvalt probleem, et töötajate koondumine 
palgaskaala alumisse otsa ja vaesuse kõrge määr on selged märgid 
palgakujunduspoliitikast ning et sooline palgalõhe ja ebakindlad töösuhted, eriti noorte 
hulgas, on endiselt tõsised probleemid, mis tuleb kiiresti lahendada;

13. nõuab, et Euroopa poolaasta üks prioriteete peab olema vaesuse kaotamine, nagu on 
sätestatud kestliku arengu eesmärkides;

14. rõhutab, et elanikkonna vananemine peaks ajendama valitsusi investeerima eakate 
kaitsmisse rohkem, mitte vähem, nagu on soovitatud stabiilsuse ja kasvu paktis; 
rõhutab, et avaliku sektori investeeringud tervishoidu peaksid olema proportsionaalsed 
vajadustega, tervishoiuteenuste kättesaadavust tuleks korrapäraselt hinnata, võttes 
arvesse keskmist individuaalset sissetulekut ja mõju leibkondadele, ning tuleb võtta 
meetmeid, et edendada ja jälgida investeerimist ennetavatesse tervishoiuteenustesse, 
mis on vananevas ühiskonnas hädavajalikud;

15. nõuab, et Euroopa poolaasta annaks aktiivse panuse selleks, et kestlikult lahendada 
demograafilisi probleeme (rahvastiku vananemine ja vähenemine, demograafiline surve, 
võimetus ligi meelitada või säilitada kvalifitseeritud tööjõudu), mis Euroopa piirkondi 
mitmel moel mõjutavad; rõhutab eelkõige vajadust osutada kohast abi sellistele 
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territooriumidele nagu teatavad äärepoolseimad piirkonnad;

16. rõhutab, et Euroopa poolaasta raames tuleks põhjalikult analüüsida tehnoloogiliste 
muutuste ja digiteerimise keskpikka ja pikaajalist mõju tööturule; tuletab meelde, et 
kuigi tehnoloogilised muutused võivad luua võimalusi uuteks või paremateks ja 
kindlamateks töökohtadeks, seostub see praegu sageli töökohtade kadumise või 
ebakindlate töökohtade loomisega;

17. rõhutab, et ELi sotsiaal-majanduslik areng saab toimuda ainult kinni pidades meie 
põhiväärtustest;

18. rõhutab, et Euroopa poolaasta üks prioriteetidest peab olema kaitsta elanikkondi ja 
piirkondi, keda globaliseerumine (nt ettevõtete ümberpaigutamine ja töökohtade 
kadumine) negatiivselt mõjutab;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama koostööd ning võtma uusi meetmeid 
era- ja avaliku sektori investeeringute võimendamiseks ja looma rohkem 
partnerlussuhteid, et luua uusi töökohti, maksimeerida ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
lisaväärtust ning nende vastastikust täiendavust ja koostoimet muude liidu programmide 
ja rahastamisvahenditega;

20. rõhutab, et riigi tasandil kaasatakse sotsiaalpartnereid endiselt vähe ning et nii komisjon 
kui ka liikmesriikide valitsused peaksid tegema rohkem selle tagamiseks, et 
sotsiaalpartneritega peetakse nõu;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles teostama kõikide elamispinna liikide põhjalikku ja 
täielikku seiret, viima läbi teadusuuringuid ning uurima muude oluliste küsimuste 
hulgas ka väikese nõudlusega piirkondade ja ülekuumenenud eluasemeturgude 
geograafilisi erinevusi, et parandada elamispindade hindamise analüütilist alust riikide 
aruannetes ja riigipõhistes soovitustes;

22. toetab seisukohta, et investeeringutel, innovatsioonil, teadmistel ja struktuurireformidel 
on Euroopa tugevamaks ja ühtsemaks muutmisel tähtis roll; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavate investeeringutega, millel 
on väga oluline roll ja mida ei saa asendada muude vahenditega, antakse suurim osa ELi 
rahalisest toetusest (koos riikliku kaasrahastamisega moodustab see ajavahemikul 
2014–2020 638 miljardit eurot) ning luuakse Euroopa lisaväärtust, aidates kaasa 
majanduskasvule, sotsiaalsele kaasatusele, innovatsioonile ja keskkonnakaitsele, 
käsitledes selliseid uusi probleeme nagu julgeolek, rändajate ja rahvusvahelise kaitse 
saanud pagulaste integratsioon, samuti aidates kaasa avaliku ja erasektori 
investeeringutele koos asjakohaste reformidega, et edendada jätkusuutlikku 
majanduskasvu, kaasatust ning institutsioonilist ja haldussuutlikkust;

23. soovitab tungivalt hinnata teadus- ja innovatsioonipoliitika mõju liikmesriikide arengule 
ning majanduslikule ja sotsiaalsele kasvule;

24. kiidab heaks ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning 
tugevamad seosed ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta protsessi vahel 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks, kusjuures erilist tähelepanu 
tuleks pöörata äärepoolseimatele, kaugematele, vähim arenenud või hõredalt asustatud 
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piirkondadele; taunib siiski ühtekuuluvuspoliitika jaoks kavandatud vahendite 
vähendamist ja rõhutab, et rahastamine tuleks säilitada praegusel tasemel; nõuab 
mitmeaastase finantsraamistiku paketi ja ühtekuuluvuspoliitika määruste kiiret ja 
õigeaegset vastuvõtmist, et vältida võimalikke viivitusi rakendamisel; tunneb heameelt 
selle üle, et uues mitmeaastases finantsraamistikus nõutakse, et veerand kulutustest 
tuleb eraldada kliimaeesmärkidele, kuivõrd kliimamuutused on oluline pikaajaline 
probleem;

25. võtab teadmiseks, et 2019. aastal keskendutakse Euroopa poolaasta raames rohkem 
investeerimisvajadustele, et toetada programmitöö otsuste tegemist ajavahemikul 2021–
2027, ja võtab teadmiseks 2019. aasta riigiaruannete kavandatava uue lisa, milles 
määratakse kindlaks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi+ 
(ESF+) ja Ühtekuuluvusfondi jaoks asjakohased investeerimisvajadused ajavahemikuks 
2021–2027; on seisukohal, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata ebavõrdsuse vastu 
võitlemisele ka ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kaudu, rakendades selleks tõhusaid 
meetmeid ja suunates vahendeid;

26. rõhutab, kui oluline on jätkata ja suurendada ESF+ toetust noortegarantiile, noorte 
tööhõive algatusele ja Euroopa solidaarsuskorpusele, pidades silmas nende rolli 
tööhõive, majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse, õppimise ja kutseõppega seotud 
probleemide lahendamisel;

27. on seisukohal, et liidu rahaliste vahendite, programmide ja vahendite vahel on vaja 
täiendavat lihtsustamist ja suuremat paindlikkust, et muuta strateegiliste 
investeeringuprojektide ELi poolne rahastamine lihtsamaks, tõhusamaks ja 
geograafiliselt tasakaalustatumaks; toonitab, et eritähelepanu on vaja pöörata 
mahajäänud piirkondadele;

28. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärk peab olema edendada liidu kui terviku ja tema 
piirkondade harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, mis toob kaasa majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise solidaarsuse vaimus, eesmärgiga 
edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust ning 
vähendada erinevusi piirkondade vahel ja nende sees, samuti aidata kaasa kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade mahajäämuse ületamisele;

29. tuletab meelde, et 7. ühtekuuluvusaruandes juhitakse tähelepanu piirkondade ja 
territooriumide suurele mitmekesisusele, mis ilmneb ka praeguste piirkonnakategooriate 
siseselt ja johtub nende eri olukorrast (sh äärepoolseim asukoht, hõre asustatus, väike 
sissetulek, aeglane majanduskasv jne), mille tõttu on tingimata vaja rakendada 
kohandatud territoriaalset lähenemisviisi;

30. rõhutab vajadust võtta arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, milles 
sätestatakse konkreetsed meetmed äärepoolseimate piirkondade ees seisvate 
probleemide lahendamiseks seoses nende kauguse, eraldatuse, väiksuse, keerulise 
topograafia ja kliima ning majandusliku sõltuvusega väikesest arvust toodetest;

31. nõuab, et Euroopa poolaasta toetaks Euroopa territoriaalset koostööd selle kõigil 
tasanditel (piiriülene, riikidevaheline ja piirkondadevaheline nii sise- kui ka 
väliskoostöö), tagades seeläbi meetmete võtmise majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse üldiste eesmärkide saavutamiseks ning aidates suurendada 
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solidaarsust;

32. kordab üleskutset, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks on oluline 
rakendada makropiirkondlikke strateegiaid;

33. märgib, et teatavad Euroopa piirkonnad on Brexiti tagajärgede suhtes eriti kaitsetud ja 
Ühendkuningriigi väljaastumine võib avaldada negatiivset mõju ühtekuuluvuspoliitikale 
tervikuna; rõhutab, et üks Euroopa poolaasta eesmärkidest peaks olema vähendada 
Brexiti negatiivset mõju Euroopa eri piirkondadele ja aidata aktiivselt tugevdada 
ühtekuuluvuspoliitikat, millel on olnud oluline roll ELi majanduse elavdamisel aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamise kaudu.
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