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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et kriisiajal, mil on kasvanud nõudlus kvaliteetsete sotsiaalteenuste järele, on 
piirkondlikele ja kohalikele asutustele finantspiirangute põhjustataval survel negatiivne 
mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele, haridusele ja jätkusuutlikule tööhõivele; rõhutab, et 
piirkondlikud ja kohalikud asutused põrkavad takistustele vaesusest ja sotsiaalsest 
tõrjutusest tulenevate probleemide lahendamisel ja seega strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisel;

2. toonitab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) erirolli sotsiaalse investeerimise toetamisel ja 
strateegia „Euroopa 2020” rakendamisel, aidates eelkõige kaasa jätkusuutliku tööhõive ja 
tootlikkuse kõrge taseme saavutamisele ning võideldes samas tõhusalt vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu ja suurendades sotsiaalset ühtekuuluvust;

3. kiidab heaks ESFi rakendamise korra lihtsustumise ja fondi vahendite hõlpsama 
kättesaadavuse, eelkõige väiksematele kohaliku tasandi projektidele, mis võimaldab 
paremini ja kiiremini reageerida keerulises majanduslikus ja sotsiaalses olukorras esile 
kerkivatele probleemidele ning abi saavaid organisatsioone ulatuslikumalt kaasata 
investeeringute rakendamisse; rõhutab sellega seoses kogukondlikult juhitava kohaliku 
arengu seisukohast sellise uue vahendi loomise olulisust, mis võimaldaks kohalikel 
tegevusrühmadel välja töötada ja rakendada kohalikke tööhõivestrateegiaid; kutsub 
liikmesriike üles pakkuma selleks võimalusi käimasoleva programmitöö käigus, et ära 
kasutada kohalike tegevusrühmade suurepärast innovatsioonipotentsiaali;

4. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tehtavad kulutused peaksid 
võimaldama asjakohast paindlikkust, et lubada liikmesriikidel tegeleda strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks oma konkreetsete poliitiliste kitsaskohtadega;

5. rõhutab kestvate eelarvepiirangutega kohanemise olulisust kogu Euroopas, jätkates samal 
ajal tulevikku investeerimist; tuletab liikmesriikidele meelde, et eesmärk ei ole mitte 
kulutada rohkem, vaid kulutada tõhusamalt;

6. märgib, et 2012. aasta lõpu seisuga ei suudetud Euroopa Sotsiaalfondist täita 4,2 miljardi 
euro ulatuses maksenõudeid, mis makstakse 2013. aasta eraldistest; rõhutab 
rakendamisega seotud täitmata maksete pikendamise negatiivset mõju kohalike ja 
piirkondlike asutuste ja toetusesaajate sularahaolukorrale; rõhutab lisaks, et 
paranduseelarves nr 2/2013 ette nähtud 11,2 miljardi euro suurusest kogusummast on 
3,253 miljardit eurot määratud ESFile ning et see paranduseelarve tuleks täies ulatuses 
välja maksta; seda võib teha kahes osas; nõuab, et nõukogu ilmutaks poliitilist tahet 
tagada, et kõik juriidilised kohustused, mille tähtaeg on 2013. aastal, makstakse välja 
käesoleva aasta lõpuks;

7. nõuab täitmata kulukohustuste üldise taseme langetamist, sest see ohustab tõsiselt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite tõhusat kasutamist, takistades seetõttu tulevaste 
investeeringute tegemist majanduskasvu ja töökohtade loomisse; kutsub liikmesriike üles 
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toetama piirkondlikke ja kohalikke asutusi, et nad kasutaksid olemasolevaid 
ühtekuuluvus- ja struktuurifondide vahendeid parimal võimalikul viisil, kavandades 
mõistlikult projekte ja rakendusi ning tagades kaasrahastamisele nõuetekohase toetuse;

8. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline avaliku ja erasektori investeeringuid 
suurendav tegur, mille abil võib kõigil tasanditel laiendada head valitsemistava ja üldsuse 
osalemist, aidates sel moel üheaegselt kaasa majanduskasvule, tööhõivele, kestlikule 
arengule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele nii liidus tervikuna kui otsest kasu saavates 
piirkondades, mis omakorda tagaks Euroopa kodanike ja Euroopa piirkondade vahelise 
solidaarsuse; kutsub liikmesriike üles tagama, et isegi kriisiaegadel eraldatakse kohalikele 
osalejatele struktuurifondide kasutamiseks vajalikud rahalised vahendid;

9. avaldab kindlat toetust kuluprioriteetide muutmisele sel viisil, et liikmesriigid 
investeeriksid pikaajalisse majanduskasvu, sealjuures mikro-, väikestesse ja keskmise 
suurusega ettevõtjatesse, kes võivad täita olulist rolli liikmesriikide konkurentsivõime 
suurendamisel; 

10. rõhutab, et kohalik majandus on peamine kogukondade taastumist toetav tegur, ja et see 
on praeguses kriisiolukorras väga oluline; toonitab sellega seoses sotsiaalmajanduse 
majanduslikku ja ühiskondlikku mõju kohaliku tasandi sotsiaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisel; kutsub liikmesriike üles tagama struktuurifondide raames võimalused 
sotsiaalmajanduse rahastamiseks aastatel 2014–2020;

11. rõhutab kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutuste potentsiaalset osa jätkusuutliku 
majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamisel, sotsiaalse struktuuri taastamisel ning 
taastuvate energiaallikate, nutivõrkude ja säästva liikuvuse edendamisel;

12. rõhutab, et ELi majanduse juhtimine peaks olema küllalt paindlik, et lubada 
ühtekuuluvuspoliitika toetatud investeeringuid, mis soodustavad majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, kui need ei sunni liikmesriike ületama uuendatud stabiilsuse ja kasvu 
paktis kokku lepitud võla ja eelarvepuudujäägi tasemeid;

13. rõhutab, kui vajalik on suurendada kohalike ja piirkondlike asutuste ja vajadusel 
sotsiaalpartnerite ja muude asjakohaste partnerite kaasatust struktuurifondide 
programmitöösse, rakendamisse, järelevalvesse ja hindamisse, mis tagaks ELi, riiklike ja 
piirkondlike strateegiate vahel parema seose; julgustab kohalikke ja piirkondlikke asutusi 
edendama võimaluse korral kodanikuühiskonna osalemist, et tagada projektidele nende 
eesmärkide täitmiseks vajalik toetus ja rahastamine;

14. nõuab fondide kasutamise suuremat läbipaistvust ja paremat teabevahetust, mis tooks 
kaasa üldisema isevastutuse, tunnustamise ja kontrolli fondide kasutamise üle;

15. nõuab reeglite edasist lihtsustamist ning struktuurifondide programmitöö ja haldamise 
suuremat paindlikkust ja läbipaistvust, mis võimaldaks projekte paremini ellu viia ning 
sotsiaalsetele probleemidele ja ohtudele kiiremini ja asjakohasemalt reageerida;

16. toonitab, et regionaalpoliitika tulemuste ja liikmesriigi makromajanduslike tulemuste 
vahel ei ole otsest seost, ning et piirkondi ei tohiks karistada selle eest, kui riiklikul 
tasandil ei suudeta järgida majanduse juhtimisega seotud menetlusi; on seisukohal, et 
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lisakaristuste kehtestamine võiks süvendada juba niigi makromajanduslikes raskustes 
olevate liikmesriikide probleeme ning seetõttu ei ole makromajanduslike tingimuste 
kehtestamine vastuvõetav. 
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