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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et ELi majandus-, regionaal- ja sotsiaalpoliitika on omavahel tihedalt seotud 
ning et nende tõhusus sõltub rahastamisvahendite kasutamisega seotud probleemide 
lahendamisest, sest eri fondide vastuvõtuvõime probleemid on liikmesriikides sageli 
sarnased; arvestades, et piirkonniti on need probleemid siiski erinevad sõltuvalt asjaomase 
piirkonna sotsiaalsetest ja kultuurilistest eripäradest, mistõttu on ELi rahaliste vahendite 
kättesaadavus, kasutamine ja rakendamine erinev ning seda tuleb arvesse võtta;

B. arvestades, et kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades ja mikropiirkondades 
napib vajalikke finants- ja inimressursse ning haldustuge, mida oleks vaja selleks, et 
asjaomased piirkonnad saaksid neile kättesaadavaid ELi rahalisi vahendeid tulemuslikult 
kasutada;

C. arvestades, et ELi regionaalpoliitika on tähtis majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamise vahend, ning arvestades, et see annab Euroopa Liidule võimaluse võtta 
meetmeid selleks, et vähendada piirkondlikke erinevusi, edendada tegelikku lähenemist ja 
ergutada arengut, kvaliteetset tööhõivet ja sotsiaalset edenemist, ning arvestades, et ELi 
regionaalpoliitikast saavad kasu ka vähem arenenud piirkonnad;

D. arvestades, et Euroopa Sotsiaalfond toetab olulisel määral tööturupoliitikat ja aitab 
märkimisväärselt kaasa sotsiaalse kaasatuse edendamisele, ning arvestades, et selle 
vahendeid tuleb tunduvalt suurendada,

1. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada Euroopa Sotsiaalfondi tõhusam kasutamine 
kõikidel tasanditel ja kõikides liikmesriikides, et aidata lahendada tänased 
majandussurutise tagajärjel tekkinud sotsiaalmajanduslikud probleemid, ning kutsub üles 
tagama, et Euroopa Sotsiaalfond toetaks tulevikus läbimõeldult ja sihipäraselt Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkondades ning 
oleks nähtav, läbipaistev, tõhus, paindlik, lihtne ja kasutajasõbralik vahend, mis on loodud 
selleks, et arendada inimkapitali, ja mis arvestaks samas liikmesriikide ja piirkondade 
eripärade ning vajadustega;

2. kutsub komisjoni üles tagama tugevdatud ja koordineeritud koostööd erinevate 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahel, ning kaaluma erinevate fondide tugevama 
koostoime ja ühiste rakenduseeskirjade loomist;

3. kutsub kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles soodustama põhidokumentide, näiteks 
mitmeaastase finantsraamistiku ja määruste kiiremat vastuvõtmist, et ületada esialgsed 
raskused, mis võivad tekkida järgmise programmitöö perioodi alguses sarnaselt 2007.–
2013. aasta programmitöö perioodi algusega;

4. julgustab komisjoni ja liikmesriike tugevdama mitmetasandilist valitsemist, mis peaks 
lisaks poliitiliste tegevuskavade rakendamisele ja Euroopa Sotsiaalfondi juhtimisele 
hõlmama ka ELi 2020. aasta strateegia kui sellise väljatöötamist;
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5. rõhutab, et jõupingutused tuleb suunata piiratud arvule prioriteetidele, millest kõige 
kiireloomulisem on siseturul praeguse rekordilise töötuse määra vähendamine, pöörates 
erilist tähelepanu noorte ja naiste töökohtadele, et tagada kogu ELi hõlmavate projektide 
tõhusam rakendamine ning Euroopa Sotsiaalfondi võimalikult suur mõju ja potentsiaal, 
toetades seeläbi Euroopa 2020. aasta strateegiat, ning rõhutab, et arvesse tuleb võtta ka 
liikmesriikide erinevat olukorda, ja lisab, et praeguste tööhõiveprobleemide 
lahendamiseks on vaja tugevdada Euroopa Sotsiaalfondi finantssõltumatust ja suurendada 
selle paindlikkust;

6. kutsub liikmesriike üles ergutama ja jätkama laiaulatuslikku dialoogi kõikide riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi sidusrühmadega, et teha paremini kindlaks tööturu 
vajadused ja parandada sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade 
tööalast konkurentsivõimet, ning palub ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide sõnastamisel 
piisavalt arvestada piirkondlike ja kohalike vajadustega ning tagada nende kajastumine ka 
Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkides; nõuab erilise tähelepanu pööramist madala 
kvalifikatsiooniga töötajate koolitusele ja haridusele, et parandada selle sihtrühma tööalast 
konkurentsivõimet;

7. palub liikmesriikidel suurendada teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi kohta, parandada 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kättesaadavust ja tõsta projektide koostamise suutlikkust, 
et aidata kaasa uute inimväärsete töökohtade loomisele ja tugevdada sotsiaalset kaasatust;

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel pidada kohalike ja piirkondlike arenguprojektide puhul 
esmatähtsaks ühtset lähenemisviisi, julgustades Euroopa Sotsiaalfondi jaoks välja töötama 
alt üles põhimõttele tuginevaid kohalikke algatusi ning võimaldades ühitada erinevaid 
rahastamisallikaid, nagu rakenduskavad, riiklikud kavad ja üksikprojekti tasandil 
erasektori vahendid;

9. toetab seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistik peaks võimaldama 
rakenduskavadega seoses paindlikumat korraldustööd, et kajastada paremini 
arenguprotsesside iseloomu ja geograafilist ulatust; soovitab jätta liikmesriikidele ja 
piirkondadele piisavalt paindlikkust esmatähtsate eesmärkide määramisel ja asjakohaste 
poliitikameetmete ühitamisel;

10. palub komisjonil tagada, et ühtekuuluvuspoliitika toetaks lisaks Euroopa 2020. aasta 
strateegia rakendamisele kõikides liikmesriikides ka piirkondade ja mikropiirkondade 
vaheliste erinevuste vähendamist, võtaks arvesse äärepoolseimate piirkondade erivajadusi 
ja edendaks ELi kooskõlalist arengut, tagades sealhulgas sihtotstarbelised lisavahendid ja 
rakendusmeetmed sellistele piirkondadele, mis on Euroopa standardite saavutamises veel 
maha jäänud;

11. peab kahetsusväärseks, et venivate haldusmenetluste ja keeruliste eeskirjade tõttu on 
Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine eriti mõnes liikmesriigis aeglasem kui ette nähtud 
ning et seetõttu loobuvad paljud potentsiaalsed toetusesaajad rahastuse taotlemisest; 
rõhutab vajadust lihtsustada kulutuste abikõlbulikkust, juhtimist ja hindamist selgete, 
ühiste ja kergesti kasutatavate näitajate abil; nõuab kindlalt, et kõigi piirkondade auditi- ja 
kontrollimehhanismid vastaksid kõrgetele standarditele; nõuab tähtaegade, soovituste ja 
tulemuste paremat kooskõlastamist kontrolli eri tasandite (piirkondliku, riikliku ja ELi 
tasandi) vahel; on arvamusel, et rakenduskavade piirkondlikuks muutmisega ei kaasne 
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tingimata rangem kontroll; soovitab kontrolli sageduse määramisel võtta vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele aluseks toetussummade suurus ja esinenud eeskirjade 
eiramised; nõuab Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkide paremat kooskõlastamist tööturu 
nõuetega, mis näitavad investeeringute vajadust kutsealase koolituse uuendamisse ja 
käsitöö valdkonna kaitsmise meetmetesse;

12. kutsub liikmesriike üles ühenduse õigusakte siseriiklikku õigusse kiiremini üle võtma; 
rõhutab, et kohapealsete probleemide paremaks lahendamiseks on tähtis rakendada 
piisavat koolitatud personali;

13. palub Euroopa Komisjonil üle vaadata kaasrahastamise määr, et kajastada paremini 
arengutaset, ELi lisandväärtust, meetmete liike, toetusesaajaid, nende vahendite 
kasutamise suutlikkust ja arenguvõimalusi; nõuab seetõttu, et ühenduse eelarvest 
eraldataks ühtekuuluvuspoliitika jaoks piisavad vahendid ajal, mil rahastamist riiklikul ja 
kohalikul tasandil piirab riikide range eelarvepoliitika; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
osa Euroopa Sotsiaalfondi olemasolevatest vahenditest jääb kasutamata, kuid märgib 
samas, et mõnedes liikmesriikides tehakse sellega seoses suuri edusamme; palub 
liikmesriikidel luua mehhanismid, et aidata väikestel abisaajatel (üldjuhul oma tegevust 
alustavad valitsusvälised organisatsioonid ja VKEd) taotlusi edukalt ette valmistada ja 
suunata neid kogu rakendamisperioodi vältel, et tagada tõhusam protsessi kulgemine;

14. palub liikmesriikidel luua Euroopa nn ühe akna süsteemid, mis oleksid kodanikele 
võimalikult kättesaadavad, et aidata nii kohalikke ametiasutusi kui ka ELi kodanikke 
Ühtekuuluvusfondi toetuse taotlemisel;

15. rõhutab, et haldus-, aruandlus- ja kontrollimenetlused peavad vastama projektide 
mahukusele, sest väiksematel ametiasutustel ja kohalikel omavalitsustel on raske 
praegustes tingimustes projekte rakendada, ning seetõttu tuleb järgmisel 
programmiperioodil kehtestada väikesemahuliste ELi toetuste kohta erisätted;

16. on seisukohal, et kuna paljusid liikmesriike ja nende piirkondi mõjutab tõsine majandus-
ja finantskriis, ei tohiks riiklikele ametiasutustele ja ühingutele kohaldatav 
kaasrahastamismäär, mida rakendatakse ELi struktuurifondide vahenditest toetatavate 
projektide puhul, ületada 10%, et aidata sellega kaasa ühtekuuluvustoetuste laialdasemale 
kasutamisele;

17. palub liikmesriikidel kavandada ja korraldada koolitusi, mis oleksid suunatud võimalikele 
fondide toetusesaajatele; palub liikmesriikidel kasutada võimalust teha kindlate eeskirjade 
alusel Euroopa Sotsiaalfondi toetusesaajatele suuremas ulatuses ettemakseid;

18. nõuab ühtekuuluvuspoliitika programmitöö, järelevalve ja hindamise ühtlustamist, et 
suurendada komisjoni nõuandvat rolli ning vähendada kontrolli ja auditiga seotud 
halduskoormust;

19. rõhutab vajadust osutada pidevat, tugevat ja keskendunud tähelepanu tegelikele 
tulemustele ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud arenguprogrammide 
tulemustele, parandades nii ELi, riikliku, piirkondliku kui ka kohaliku tasandi hindamis-, 
järelvalve- ja näitajate süsteeme, mis peaksid peale kulutuste tasemete hõlmama ka võetud 
meetmete kvaliteeti; palub komisjonil arvestada ebakindlusteguritega, mis mõjutavad 
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pikaajalisi tööle tagasipöördumise edendamisega seotud projekte;

20. märgib, et avaliku sektori institutsiooniline suutlikkus nii riiklikul, piirkondlikul kui ka  
kohalikul tasandil ning osalevate riigiasutuste ja toetusesaajate tehniline ja 
haldussuutlikkus on otsustavad tegurid, mis määravad Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku poliitika eduka väljatöötamise, rakendamise ja 
järelevalve;

21. märgib, et saadud juhtimiskogemustele ja teadmistele tuginemise eelduseks on juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide suur järjepidevus ja suutlikkus, ning palub seega liikmesriikidel võtta 
vajalikke meetmeid selleks, et vältida fondide haldamisega tegeleva halduspersonali 
pidevat vahetumist.
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