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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitikal on oluline osa kestliku ja sotsiaalselt 
tasakaalustatud territoriaalse arengu kujundamisel ning et need poliitikasuunad aitavad 
suurel määral kaasa piirkondlike erinevuste vähendamisele ja kõikide kodanike heaolu 
parandamisele, pakkudes samal ajal neile võrdseid võimalusi;

2. on arvamusel, et territoriaalne lähenemisviis on tulemuslik mehhanism majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust edendavate poliitikasuundade rakendamiseks 
ning arengu, kestliku ja inimväärilise tööhõive, hariduse, vaesuse vähendamise ja 
sotsiaalse kaasatuse ergutamiseks, mis on kõik strateegia „Euroopa 2020” peamised 
eesmärgid;

3. toonitab, et vaesuse vähendamine hõlmab tõrjutusega võitlemist, ja et väikese 
rahvastikutihedusega või vananeva elanikkonnaga maapiirkonnad peavad tulema toime 
tervishoiuteenuste ebapiisava osutamisega, mida võib teataval määral leevendada 
lairibatehnoloogia parem kättesaadavus ja telemeditsiini edendamine;

4. on arvamusel, et territoriaalne lähenemisviis peaks olema tõhus mehhanism VKEde 
toetamiseks uute kestlike töökohtade loomisel ning kutseõppeprogrammide algatamisel 
või väljatöötamisel; on arvamusel, et ettevõtlus, mille eesmärk on majanduskasv ja 
tööhõive, ning potentsiaali kasutuselevõtt võib toimida piirkondade halduspiiride üleselt, 
ja kutsub liikmesriike üles parandama olemasolevaid tingimusi uute ettevõtjate jaoks, et 
kasutada paremini ära nende suurt potentsiaali uute kestlike töökohtade loomisel;

5. on arvamusel, et integreeritud territoriaalne lähenemisviis ESFi ja teiste ELi fondide jaoks 
on väga oluline subsidiaarsuse põhimõtte rakendamiseks mitmetasandilise valitsemise 
abil; toonitab, kui oluline on tagada piisav suutlikkuse suurendamine, sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna partnerite kaasatus ning isevastutus kohalikul, piirkondlikul ja 
mikropiirkondlikul tasandil nii linna- kui ka maapiirkondade tingimustes, muu hulgas 
koolituse abil, mis puudutab kavandamise, rahaliste vahendite eraldamise ja meetmete 
rakendamise korda ühtekuuluvuspoliitika raames, ja samuti tõhustatud juurdepääs teabele 
selle kohta, kuidas paremini kasutada ELi regionaalarengu vahendeid;

6. toonitab, kui tähtis on luua tugev sünergia ühtekuuluvuspoliitika ja muude ELi 
poliitikasuundade vahel, et kaitsta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust praeguste 
tööhõive- ja sotsiaalprobleemide käsitlemisel;

7. rõhutab, kui oluline on tagada ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel õiglane 
tasakaal vajaliku vahendite kasutamise kontrolli ja nende kasutuse tõhususe vahel;

8. juhib tähelepanu sellele, et territoriaalse koostöö ja makropiirkondade strateegiad võivad 
olla kasulikud vahendid piirkondlike erinevuste (nt juurdepääs haridusele ja tööhõivele) 
kindlakstegemiseks ja selliste erinevuste vastu võitlemiseks ning Euroopa piirkondade 
omavahelise lähenemise edendamiseks;
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9. märgib, et nii piirkondade vahel kui ka nende sees esineb märkimisväärseid 
tööhõivealaseid ja sotsiaalseid erinevusi, mis alati ei kajastu praegustes näitajates; on 
seisukohal, et kui vaesus on põhiliselt koondud mikropiirkondlikule tasandile, tuleb 
sellega vastavalt tegeleda; on arvamusel, et programme tuleb kohandada vastavalt 
piirkondlikele ja allpiirkondlike vajadustele ning neis tuleb keskenduda konkreetsete 
probleemide lahendamise prioriteetidele; on arvamusel, et ESFi ja teisi ELi fonde tuleks 
käsitada peamise vahendina, mille abil saab kohalikul tasandil täita vajadusi tööhõive 
(eelkõige noorte tööhõive) valdkonnas, tervishoiuteenuste kättesaadavuse, sotsiaalse 
kaasatuse ja vaesuse vähendamise küsimustes; 

10. on arvamusel, et sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse piisavaks leevendamiseks on
oluline võtta kavandamises arvesse selliste meetmete omavahelist täiendavust, mida võib 
käsitada kas materiaalsete (ERF-tüüpi, nt taristu) või immateriaalsete (enamasti ESF-
tüüpi, nt koolitus) meetmetena; on arvamusel, et sobivad meetmed temaatiliste 
koondumisnõuete jaoks peaksid selliseid vajadusi arvesse võtma ning võimaldama 
piisavate täiendavate vahendite kasutamist eelkõige hariduse ja tervishoiutaristu 
valdkonnas;

11. kutsub komisjoni üles täpsustama korda, mille alusel eraldatakse ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid võitluseks noorte tööpuudusega ja vaesuse vähendamiseks;

12. rõhutab, et tulemuslik reageerimine paljudele probleemidele sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse 
valdkonnas nõuab kohandatud ja diferentseeritud lähenemisviisi, milles tuleb võtta 
arvesse konkreetse ala, nt linnapiirkondade või maapiirkondade erivajadusi;

13. peab väga oluliseks, et ühtekuuluvuspoliitika hõlmaks kogu ELi territooriumi, ja toetab 
seepärast komisjoni ettepanekut luua nn üleminekupiirkondade kategooria, mis aitab 
tagada proportsionaalse ja sihipärase reageerimise olukordadele mõlemas piirkonnas – nii 
seal, kus SKP tõuseb, kui ka seal, kus see langeb;

14. on arvamusel, et töötajate ja noorte koolilõpetajate vabatahtlik liikuvus ELis võib olla 
lahendus piirkondlikule ja kohalikule tööjõupuudusele, ning julgustab liikmesriike ja 
piirkondi kasutama sellist liikuvust tõhusamalt, et ergutada territoriaalset arengut ja 
ühtekuuluvust;

15. on arvamusel, et väga oluline on kooskõlastada meetmeid, mida toetab ESF eri poliitika 
tasanditel, et võimaldada efektiivset territoriaalset lähenemisviisi; peab eriti oluliseks luua 
side haridusalaste teenuste ja rajatiste ning kohaliku tööturu vajaduste vahele;

16. peab oluliseks, et partnerluslepingutes ja rakenduskavades tuleks esitada konkreetse 
piirkonna sotsiaalse ja tööhõivealase olukorra ebavõrdsuse ja arenguvajaduste ülevaatlik 
analüüs ning koondstrateegiad, mis hõlmaksid asjakohaseid vahendeid piirkondlike ja 
kohalike erivajaduste rahuldamiseks nendes geograafilistes piirkondades, mida mõjutavad 
kõige enam töötus, vaesus ja ebapiisavad tervishoiuteenused, või selliste sihtrühmade 
vajaduste rahuldamiseks, keda ohustab kõige enam diskrimineerimine või sotsiaalne 
tõrjutus; märgib, et sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata marginaliseerunud 
kogukondadele;

17. on arvamusel, et eriti tähtis on edendada liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamist 
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seoses territoriaalse arengu ulatusliku ja efektiivse pikaajalise kavandamisega, ning 
edendades inimväärset ja kestlikku tööhõivet, et ennetada vaesust ja töötust ning 
leevendada vaesust ja võidelda töötuse vastu;

18. on arvamusel, et rakenduskavad ja projektid tuleb koostada ja rakendada asjakohasel 
tasandil, ning tähelepanu tuleb pöörata linnade rollile, funktsionaalsetele geograafilistele 
aladele ja piirkondadele, mis seisavad silmitsi konkreetsete geograafiliste või 
demograafiliste probleemidega;

19. tuletab meelde, et tuleb teha jõupingutusi, et tagada kõige raskemas olukorras olevate 
inimeste tööhõive ja tööturule integreerimine;

20. on arvamusel, et institutsiooniline suutlikkus erinevatel sekkumistasanditel on oluline 
element, mis tagab territoriaalse lähenemisviisi kohaldamise edu;

21. palub liikmesriikidel partnerluspõhimõtte1 kohaldamise abil tagada avatud dialoog, mis 
hõlmab konsultatsioone huvitatud osapooltega – nt kohalikud asutused, sotsiaalpartnerid 
ja VVOd – ja nende kaasamist partnerluslepingute ja mitmesuguste rakenduskavade 
ettevalmistamise ajal, eelkõige sellistes valdkondades nagu keskkond, sotsiaalne kaasatus, 
sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused; on arvamusel, et ESFist rahastatavate 
meetmete puhul on territoriaalse lähenemisviisi tõhusaks kasutamiseks oluline suurendada 
kõigi eelnimetatud huvirühmade vastastikust usaldust ja koostööd;

22. tuletab meelde, kui oluline on lihtsustada koordineerimisplatvormide rakendamist 
innovaatiliste projektide jaoks, millel on olnud suurepärased tulemused sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemisel ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisel;

23. palub komisjonil esitada kava, et lihtsustada ESFi tõhusat kasutamist nende liikmesriikide 
poolt, kes seisavad silmitsi suurimate finantsraskustega;

24. palub liikmesriikidel ja komisjonil töötada välja asjakohased soovitused, et tugevdada 
poliitilist lähenemisviisi, mis põhineb tulemustel ja dokumenteeritud tõendusmaterjalil, et 
tõhustada ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikku rakendamist.

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument partnerluspõhimõtte kohta ühise strateegilise raamistiku fondide rakendamisel 
ja partnerlust käsitleva Euroopa tegevusjuhendi elementide kohta (SWD(2012)0106).
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