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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on ELi kõigi 
poliitiliste meetmete ja tegevuste kindlaksmääramise aluspõhimõte, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 4, ja selle elluviimine peab olema kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 9 sätetega;

2. juhib tähelepanu, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärk peab olema territoriaalselt ja 
sotsiaalselt ühtne, jätkusuutlik, arukas ja kaasav majanduskasv, piirkondadevaheliste 
arenguerinevuste vähendamine, töökohtade loomine, parem elukvaliteet, töövõtjate 
ettevalmistamine uute töökohtade jaoks, kaasa arvatud säästva majanduse valdkonnas, 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus ning Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine, mis 
kujutab endast Euroopa majanduse ühtekuuluvuse ja konkurentsivõime olulist tegurit;

3. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kasutada jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks kogu ELis, samuti heaolu õiglaseks ja ühtlaseks jaotumiseks konkurentsi 
edendamise teel ning sotsiaal-majanduslike erinevuste vähendamiseks ELi piirkondades;

4. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika on liidu majanduspoliitika tugisammas pikaajalise 
investeerimisstrateegia ja sotsiaalse kaasamise tugevdamisel; on arvamusel, et 
ühtekuuluvuspoliitika tagab kõige vähem arenenud piirkondade ja ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade toetamise ning viib Euroopa Liidu tasakaalustatud ja ühtlustatud 
arenguni; märgib, et Euroopa lisandväärtus seisneb selles, et ELi majandusedust saavad 
kõik kasu; soovib seetõttu säilitada ühtekuuluvuspoliitika eraldi poliitikavaldkonnana ning 
seda piisavalt rahastada;

5. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika integreeritud lähenemisviis, mis ühtlustab eri 
valdkondade eesmärgid piirkondade vajaduste ja potentsiaaliga, on väärtuslik vahend, mis 
parandab poliitika tõhusust, ning seetõttu tuleb see säilitada ja seda veelgi tugevdada;

6. on veendunud, et majanduskriisist tingitud raskuste tõttu peaks komisjon kiiresti esitama 
ettepaneku struktuurifondide läbivaatamise kohta, mis oleks kooskõlas ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkidega ning arvestaks muu hulgas ka liikmesriikide ja piirkondade 
vajadusi ja võimalusi ning seisukohti, mis on esitatud Euroopa Parlamendi resolutsioonis 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta 
(vahearuanne)1, ning otsiks uuenduslikke lahendusi sotsiaalse innovatsiooni poliitika 
kaasrahastamiseks;

7. leiab, et ühtekuuluvuspoliitika peab rohkem kasutama oma majanduslikku aspekti, et 
täiendada teisi olemasolevaid Euroopa poliitikavaldkondi, eesmärgiga kindlustada sel teel 
majanduskasv töökohtade loomise ja suurema tööhõive teel;

8. leiab, et ELi 2020. aasta strateegia õnnestumiseks peaksid ELi sotsiaalse ja territoriaalse 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
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ühtekuuluvuse vahendid olema omavahel tihedalt seotud uues ühises raamistikus, millega 
luuakse tugev sünergia ELi poliitika ja kõigi struktuurifondide vahel; rõhutab, et ühises 
raamistikus on iga vahendi jaoks on vaja korralikke ja konkreetseid eeskirju ning 
eesmärke, et tagada vajalikku toetust; rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfond on peamine 
konkreetselt tööturu ja sotsiaalse kaasamise toetamiseks ette nähtud instrument ja ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks tuleb sotsiaalset kaasatust tugevdada; 
leiab, et Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi praegune 
kattumisreegel on väga sobiv selleks, et lihtsustada kohalikel integreeritud projektidel 
fondide kasutamist ning tugevdada sünergiat;

9. leiab, et arvestades majandus- ja sotsiaalse kriisi raskeid tagajärgi, mis on süvendanud ka 
piirkondlikke erinevusi, tuleks piirkondlikele ja sotsiaalsetele probleemidele ning 
puudujääkidele kiiresti reageerida rahaliste vahendite kasutamise meetmetega, pidades 
silmas ka sihipärasemaid meetmeid;

10. leiab, et Euroopa Sotsiaalfondi tõhusaks kasutamiseks tuleb keskenduda investeeringutele 
sellistesse valdkondadesse nagu oskused ja kestev õpe, võttes sealjuures arvesse ka 
säästva arenguga seotud uusi põhioskusi, samuti ümberõpe, tööturu tõrgeteta toimimine ja 
sotsiaalsed tingimused, teadusuuringud ning innovatsioon, mis lihtsustaks üleminekut 
säästvale majandusele, et edendada tööalast konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive 
kasvu Euroopas; samuti tuleb keskenduda vaesusevastasele võitlusele ja sotsiaalsele 
kaasamisele;

11. leiab, et Euroopa Sotsiaalfond on oluline instrument, mis toetab kestvat õpet, 
kvalifikatsiooni omandamist ja ümberõpet, ning seda tuleb vaadelda kui täiendavat 
ressurssi, mille võimalusi ei ole täielikult ära kasutatud, pidades silmas kaasava ja tõhusa 
majanduskasvu edendamist, samuti sellise Euroopa edendamist, mille konkurentsivõime 
põhineb teadmistel;

12. rõhutab, Euroopa Sotsiaalfond ei anna mitte üksnes üldist panust ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamisse, vaid on eeskätt ühenduse põhivahend nende 
projektide rahastamiseks, mis aitavad saavutada strateegia kahte konkreetset eesmärki –
tõsta 20–64 aastaste vanusegrupi tööhõivemäär 75 protsendini ja tuua vaesusest välja 
enam kui 20 miljonit inimest;

13. kutsub komisjoni suurendama Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust struktuurifondide 
edaspidisel kujundamisel, eesmärgiga võimaldada integreeritud meetmete paremat 
elluviimist; peab oluliseks, et Euroopa Sotsiaalfond oleks seotud määruse ja strateegilise 
alusraamistikuga, mis määrab kindlaks ühtekuuluvusfondide üldsätted, ent säilitaks samas 
oma eeskirjad ning oma tegevus- ja rahastamiskorra; märgib, et senise kogemuse põhjal 
on Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kombineerimine, samuti 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine kuni 10% ulatuses, olnud edukas ja säästev, 
ning et selline paindlikkus tuleb säilitada; nõuab, et komisjon leiaks vajadusel 
struktuurifondidele, eeskätt Euroopa Sotsiaalfondi tulevaste rakenduskavadele, täiendava 
rahastamisvõimaluse, eesmärgiga parandada nende tööalast konkurentivõimet, ning 
koostaks selged ja lihtsad eeskirjad vahendite kooskõlastatumaks kasutuseks;

14. on seisukohal, et inimressursi arendamine ja teabe parem levitamine on vahendite eduka 
kasutamise ja eri projektide nõuetekohase elluviimise eeldus;
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15. peab oluliseks edendada töötajate oskuste kohandamist tööturu nõuetele ning kohandada 
elukestva õppe programmid tulevikku suunatud töökohtade edendamisega kiirelt arenevas 
teadmistepõhises ühiskonnas;

16. juhib tähelepanu Euroopa Regionaalarengu Fondi rollile Euroopa Sotsiaalfondi tõhusal 
kasutamisel, kuna Euroopa Regionaalarengu Fond vastutab selliste tingimuste loomise 
eest (nt korralik infrastruktuur ja piisav juurdepääs), ilma milleta ei oleks tööhõivega 
seotud investeeringud tulemuslikud;

17. tunnistab, et majanduskriisil on ebaühtlane mõju ELi eri piirkondadele ja kodanikele; 
usub, et fondide kasutamise uus strateegia on tõhusam, kui see hõlmab nii juhtimise 
piirkondlikku kui ka kohalikku tasandit, mis võimaldab kohandada strateegilisi eesmärke 
territooriumi eripäraga, eelkõige dialoogi kaudu kõigi sidusrühmadega, soolist 
võrdõiguslikkust edendavate organisatsioonidega, tööturu osapooltega ja valitsusväliste 
organisatsioonidega, samuti finants- ja pangandusasutustega; rõhutab vajadust jätta 
poliitiliste eesmärkide sõnastamisel piisavalt ruumi piirkondlike ja kohalike eesmärkide 
jaoks;

18. peab fondide parema kasutamise jaoks otsustavalt tähtsaks tööturu osapoolte aktiivset ja 
pidevat kaasamist sotsiaalsesse ja piirkondlikku dialoogi;

19. rõhutab, et majanduskriis on muutnud sekkumismeetmed veelgi vajalikumaks nendes 
sektorites, millega tegeleb Euroopa Sotsiaalfond, eriti sekkumismeetmed tööhõive, 
kutsealase ümberõppe, sotsiaalse kaasamise ja vaesuse vähendamise toetuseks;

20. palub komisjonil esitada ettepanek struktuurifondide reformimiseks, et olukorras, kus osa 
Euroopa Liidu poolt kättesaadavaks tehtud vahendeid jääb kasutamata, lihtsustada 
menetlusi ja nende kasutamist reguleerivaid eeskirju, tagades samas kasu ka 
väikeettevõtetele, ning parandada jälgimise ja hindamissüsteemi, suurendada läbipaistvust 
vahendite eraldamisel ning ühtekuuluvuspoliitika nähtavust; leiab, et reformi keskmes 
peab olema kasutajasõbralikkus, kusjuures peab olema tagatud, et lõppkasutaja saab 
kinnitatud raha kiiremini kätte ja tal ei teki likviidsusprobleeme põhjusel, et liikmesriigid 
hoiavad raha kinni;

21. soovib soodustuste kehtestamist heade tulemuste kindlustamiseks ja peab vajalikuks, et 
vahendeid kasutatakse vastavalt iga fondi otstarbele selgetel ja mõõdetavatel eesmärkidel, 
mis võimaldavad tulemust paremini hinnata;

22. palub kodanike hästi teavitamise huvides, et arendataks välja ühtsete teabepunktide 
süsteemid, mille eesmärk on huvitatud isikuid nende asjaajamistes suunata, teavitada ja 
nõustada; nõuab ühtlasi tungivalt, et lihtsustamise püüe oleks kodanikule nähtav ja et selle 
eesmärk oleks nõutava teabe hulga vähendamine vajaliku miinimumini.
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