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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on aluspõhimõtted kõigi ELi 
poliitiliste meetmete ja tegevuste kindlaksmääramisel, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 7, ja nende elluviimine peab olema kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 9 sätetega;

2. kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärk peaks olema territoriaalselt ja sotsiaalselt ühtne 
jätkusuutlik majanduskasv, töökohtade loomine ja Euroopa sotsiaalse mudeli rakendamine 
ühekuuluvuse ja ELi majanduse konkurentsivõime olulise tegurina;

3. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika on majanduspoliitika ja ELi pikaajalise 
investeerimisstrateegia üks alustala;

4. on veendunud, et majanduskriisist tingitud raskuste tõttu peaks komisjoni esitama kiiresti 
ettepaneku struktuurifondide reformi kohta, mis oleks ambitsioonikas ja kooskõlas ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkidega ning arvestaks muu hulgas ka resolutsioonis A7-
0267/2010 esitatud parlamendi seisukohti;

5. on arvamusel, et ELi 2020. aasta strateegia õnnestumiseks peaksid ELi sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika olema omavahel tihedalt seotud uues raamistikus, 
milles luuakse tugev sünergia ELi poliitika ja kõigi struktuurifondide vahel; rõhutab, et 
Euroopa Sotsiaalfond on ainus konkreetselt tööturu ja sotsiaalse kaasamise jaoks ette 
nähtud vahend, mida tuleb seetõttu tugevdada;

6. on arvamusel, et selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi saaks kasutada tõhusalt, peab see 
keskenduma investeeringutele oskustesse, kestvasse õppesse ja ümberõppesse, tööturu 
tõrgeteta toimimisele ning sotsiaalsetele tingimustele, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet, tootlikkust ja tööhõive kasvu Euroopas;

7. kutsub komisjoni üles suurendama Euroopa Sotsiaalfondi panust struktuurifondide 
tulevases ülesehituses; on arvamusel, et on oluline, et Euroopa Sotsiaalfond põhineks 
määrusel ja sellel oleks strateegiline alusraamistik, mis sisaldab üldsätteid 
ühtekuuluvusfondide kohta ja millel on eeskirjad, mis toimib ja mida rahastatakse 
asjakohaselt;

8. tunnistab, et majanduskriisil on ebaühtlane mõju ELi territooriumil ja eri kodanikele; 
usub, et uus fondide kasutamise 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;

9. palub komisjonil esitada struktuurifondide reform, millega lihtsustada menetlusi ja nende 
kasutamist reguleerivaid eeskirju, parandada kontrollisüsteemi ja läbipaistvust vahendite 
eraldamisel, et muuta ELi ühtekuuluvuspoliitika nähtavamaks.


