
AD\821629ET.doc PE440.127v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2010/2010(INI)

24.6.2010

ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Uue ja jätkusuutliku majanduse tööhõivevõimaluste arendamine
(2010/2010(INI))

Arvamuse koostaja: Kerstin Westphal



PE440.127v02-00 2/6 AD\821629ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\821629ET.doc 3/6 PE440.127v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et ELi ühtekuuluvuspoliitika mängib jätkusuutliku majanduse 
tööhõivevõimaluste arendamisel otsustavat rolli, aidates vähendada piirkondlikke 
erinevusi ja elavdada majandust, eesmärgiga saavutada täielik tööhõive; tõstab esile 
piirkondliku ja kohaliku tasandi rolli jätkusuutliku majanduse edendamisel, rõhutab, et 
piirkonnad peaksid kasutama Euroopa struktuurifonde ja Ühtekuuluvusfondi, et näidata 
initsiatiivi uute, jätkusuutlike ja püsivate töökohtade loomiseks; rõhutab, et on oluline, et 
liikmesriigid kasutaksid Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid oskuste, tööhõive, väljaõppe ja 
ümberõppega seotud tegevustesse investeerimiseks, et luua riiklike, piirkondlike ja 
kohalike projektide kaudu rohkem ja paremaid töökohti; on seisukohal, et vanemate 
inimeste kutsealane kogemus võib nendele algatustele samuti kaasa aidata, võttes arvesse 
vanemate inimeste üha suurenevat osakaalu ELi rahvastikus; soovitab piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel luua asjakohased ja püsivad sidemed ettevõtluskeskkonna, 
tööandjaorganisatsioonide, ametiühingute ja VVOdega, eesmärgiga prognoosida tööturu 
vajadusi keskpikas ja pikaajalises perspektiivis;

2. rõhutab selles kontekstis linnade integreeritud arendamise lähenemisviisi tähtsust ning et 
ebasoodsas olukorras linnapiirkondade jätkusuutlik ümberehitus võib saada seejuures 
suunanäitajaks; on seisukohal, et selle eelduseks on selge poliitiline raamistik, sealhulgas 
linnamõõtme edendamise säilitamine struktuurifondide puhul;

3. rõhutab, et praeguse majanduskriisi ja kliimamuutuse probleemi kontekstis on äärmiselt 
oluline toetada keskkonnasõbraliku majanduse arengut; juhib tähelepanu sellele, et 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused etendavad keskset rolli liikumisel suurema 
jätkusuutlikkuse poole, eriti nende võime tõttu edendada õppe-, koolitus- ja teadusasutuste 
ning VKEde vahelisi sidemeid; rõhutab, et sel eesmärgil on ELi ühtekuuluvuspoliitika 
peamine vahend, mis võib aidata mitte üksnes võidelda intelligentse energiapoliitika abil 
kliimamuutusega, vaid luua kodanikele ka väljavaated uuteks majanduslikeks ja 
töövõimalusteks; 

4. juhib tähelepanu, et Euroopas on kliimamuutusel piirkondadele erinev mõju, et vastavalt 
komisjoni uuringule1 on Lõuna- ja Ida-Euroopa piirkonnad, kus elab üle kolmandiku ELi 
elanikest, kliimamuutuse survest eriti ohustatud, et kõige kaitsetumad elanikkonnarühmad 
on enim puudutatud ja selle tulemusel võib suureneda piirkondlik ja sotsiaalne 
ebavõrdsus;

5. tunnistab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsat rolli hariduses, mis on uute, 
tulevikku suunatud oskuste omandamise aluseks, sealhulgas elukestva õppe ja ümberõppe 
kaudu; juhib tähelepanu, et noorte, sealhulgas kvalifikatsioonita koolist lahkujate välja- ja 

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument „Piirkonnad 2020 – ELi piirkondade tulevaste väljakutsete analüüs”, 
november 2008, kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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täiendõppe raamtingimuste eest vastutavad paljudes riikides piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused; julgustab seetõttu piirkondi kasutama struktuurifondide vahendeid 
hariduse infrastruktuuri jaoks, eelkõige ebasoodsas olukorras linnapiirkondades ja 
piirkondades, et võimaldada selle toetuse abil laialdane ja kõikehõlmav kooliharidus;
juhib tähelepanu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning äriühingute ja ühenduste 
vaheliste võrgustike loomise olulisele (haridus- ja koolitusalasele) potentsiaalile, et luua 
jätkusuutlikke töökohti kohaliku transpordi, linnalise liikuvuse, hariduse ning teadus- ja 
arendustegevuse sektoris, asetades rõhku võrdsetele võimalustele;

6. rõhutab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tähtsust piirkondlike rühmituste loomisel 
teadustegevuse, innovatsiooni ja infrastruktuuri kohapealse sidumise kaudu uute 
tehnoloogiate raames, nagu taastuvenergia ja energiatõhusus; rõhutab lisaks, et eriti 
linnapiirkondades on piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel kõige paremad võimalused 
ja suutlikkus luua vajalikke tingimusi innovatiivsete ettevõtterühmade kasvuks; juhib 
tähelepanu, et selline rühmituste loomine võib otsustavalt edendada kohalikku 
majanduslikku arengut ja luua piirkondades uusi töökohti; 

7. on teadlik asjaolust, et ELi, riiklikud ja piirkondlikud rahastamiskavad on endiselt suures 
osas kooskõlastamata, ning rõhutab seetõttu, et – eesmärgiga saavutada Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärgid – on vaja programmide paremat mitmetasemelist 
kooskõlastamist ning toetust suuremale sünergiale erinevate ühiste poliitikavaldkondade 
vahel, kasutades struktuurifonde, põllumajanduse ja maaelu arengu fonde, teadusuuringute 
raamprogrammi ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi;

8. rõhutab elukestva õppe lisandväärtust ja palub liikmesriikidel kohalik potentsiaal 
põhjalikult kaardistada, et korraldada nõudlusest lähtuvaid koolitusi, mis sobitab 
olemasolevad vahendid tegelike vajadustega, ning taastada kõrgetasemelise hariduse 
pakkumise kaudu keskerihariduse maine, eriti piirkondades, kus kohalik potentsiaal ja 
traditsioonilised tööharud nõuavad erioskuste ja -teadmiste täielikku väljaarendamist; 
palub komisjonil pakkuda liikmesriikidele kohalike vajaduste kaardistamiseks piisavat 
tehnilist toetust ning märgib, et kõrgetasemelised kutsekeskkoolid võiksid aidata 
vähendada kõrgkoolilõpetajate töötust ja viia jätkusuutliku tööhõiveni;

9. tuletab meelde VKEde võtmerolli innovatsiooni edendamisel Euroopas; innustab era- ja 
avalikku sektorit kasutama Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ettevõtlike hoiakute ja 
oskuste edendamiseks noorte hulgas ning samuti karjäärinõustamise võimaldamiseks 
töötutele;

10. rõhutab kooskõlas aluslepingutega töötajate geograafilise liikuvuse tähtsust; tunnistab, et 
liikuvuse parandamine kohaliku transpordi tõhustamise näol suurendab juurdepääsu 
töövõimalustele, kusjuures sellest tulenev võimendav mõju on eriti oluline kõrge 
tööpuuduse määraga piirialadel; julgustab seetõttu piirkondi ning piirialade kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi, ametiasutusi ja VVOsid kasutama struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendeid riiklike ja regioonidevaheliste koostööprogrammide raames 
ellu viidavate infrastruktuurimeetmete jaoks, kasutades Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid 
paremate haridus- ja töövõimaluste loomiseks maapiirkondade noortele;

11. rõhutab majanduskasvu ja tööhõive edendamise meetmete olulisust maapiirkondades, et 
võidelda elanike maapiirkondadest lahkumise vastu;
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12. kutsub liikmesriikide vastutavaid ametiasutusi ja komisjoni pöörama suuremat tähelepanu 
ühiselt rahastatavate meetmete jätkusuutlikkusele, nagu näeb ette nõukogu 11. juuli 2006. 
aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta1; nõuab tungivalt, et vastutavad 
ametiasutused tagaksid struktuurifondide vahendite pikaajalise sidumise ning toetuse 
andmise üksnes pärast toimingute kestvuse kindlakstegemist, nagu näeb ette nimetatud 
määruse artikkel 57; kutsub vastutavaid ametiasutusi üles võitlema sobivate 
karistusmehhanismide abil „toetuste ostlemise” vastu;

13. kinnitab oma toetust katseprojektile „Valitud kohalikele ja piirkondlikele esindajatele 
suunatud Erasmus”, mis aitaks kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel vahetada parimate 
tavade näidiseid ning millel võiks olla ka võimendav mõju tööturupoliitika valdkonnas; 
rõhutab vajadust täpsustada projekti rakendamisega seonduvat ning teha tihedat koostööd 
Regioonide Komitee ja piirkondade võrgustikke esindavate organisatsioonidega; palub 
komisjonil katseprojekti rakendamisprotsessi kiirendada; ergutab komisjoni põhjendama 
sel eesmärgil „kohaliku akadeemia” loomise ideed;

14. soovitab piirkondlikel omavalitsustel võtta vastu arengustrateegiad, mis on kooskõlas ELi 
2020. aasta strateegiaga, eesmärgiga luua jätkusuutlikkus majanduses uusi töökohti.

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
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