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ETTEPANEKUD

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

1. kiidab heaks uute oskuste ja töökohtade tegevuskava, mis on Euroopa 2020. aasta 
strateegia osa, ning rõhutab vajadust üha suuremate kutseoskuste järele, sest 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja innovatiivse majanduse edenemiseks on ülioluline 
just nimelt kvalifitseeritud tööjõud; on seisukohal, et arengupoliitika loomisel tuleks sihiks 
võtta teadus- ja innovatsioonisüsteemi täiendamine ning et seejuures tuleb edendada 
tööalase konkurentsivõime parandamist, majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust, et 
uute oskuste ja töökohtade tegevuskava sobituks kriisijärgse perioodiga ja ennetaks sellise 
kriisi kordumist tulevikus; rõhutab sellega seoses, kui olulised on konkreetsed ja 
järjepidevad tööjõu koolitamise meetmed; 

2. toetab sidusate ning riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi peamisi turuosalisi 
hõlmavate käsituste edendamist; rõhutab sellega seoses piirkondliku mõõtme olulisust 
uute oskuste ja töökohtade tegevuskava rakendamisel; on seisukohal, et tegevuskava aitab 
tõeliselt edukaks muuta Euroopa piirkondade osalemine, ning palub seda mõõdet 
tugevdada; 

3. rõhutab vajadust täiustada ja mitmekesistada tööhõiveteenuseid nii tööotsijate kui ka 
tööandjate jaoks ning vajadust töötada eeskätt välja personaalsed riiklikud 
tööhõiveteenused töötutele, noortele ja ebasoodsamas olukorras olevate isikute rühmadele;

4. nõuab, et noorte töötuse vähendamise küsimusele pöörataks rohkem tähelepanu, sest 
paljudel noortel on küll väga hea haridus ja kõrge kvalifikatsioon, kuid nad ei suuda leida 
tööd näiteks sellistel põhjustel nagu kogemuste puudumine, ning nõuab, et selles 
küsimuses võetaks tõelisi ja tõhusaid meetmeid; juhib tähelepanu, et antud olukord võib 
viia ELi tööturu pikaajaliste moonutusteni;

5. palub liikmesriikidel Euroopa elanikkonna vananemist silmas pidades koostada vahendite 
kogumi eakamate inimeste tööturule juurdepääsu hõlbustamiseks ning nõuab aktiivsena ja 
tervena vananemist käsitlevat Euroopa innovatsioonialast partnerlust arvestades, et 
edendataks ja toetataks laialdaselt eakamate inimeste juhendamist ja tegevusse suunamist 
ning loodaks stiimulid tööandjatele, kuivõrd eakatest töötajatest huvitutakse ettevõtluses 
vähem; rõhutab, kui oluline on see, et need inimesed saaksid täiendkoolitust ja 
omandaksid uusi kutseoskusi, mille abil neil oleks võimalik tööturule naasta; rõhutab 
sellega seoses, kui oluline on ära kasutada eakamate inimeste teadmisi ja kogemusi, 
näiteks juhendamisprojektide kaudu; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste tööpuudus kasvab ning see probleem mõjutab koguni 
kõrge kvalifikatsiooni ja oskustasemega naisi; palub komisjonil anda endast parima, et 
tagada tööturul naistele ja meestele võrdsed võimalused; 

7. rõhutab, et uute oskuste arendamiseks ette nähtud rahalisi vahendeid tuleb kasutada 
tõhusamalt ja riikide valitsustel tuleb panustada rohkem töökohtade loome edendamisse, 
sealhulgas töökohtadesse üha laienevas keskkonnasäästliku majanduse sektoris; rõhutab, 
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et ebasoodsamas olukorras olevatele ühiskonnarühmadele töökohtade loomiseks saab 
rakendada sotsiaalset ettevõtlust ja see toob põhiliselt kaasa järgmiste fondide ja 
programmide kasutuselevõtu: Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF), Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD), elukestva õppe 
programm, programm Progress ja INTERREGi programmid;

8. rõhutab, kui oluline on erinevate Euroopa fondide koostoime ning detsentraliseeritus 
nende fondide kasutamisel, et vastata tööturu nõudmistele; on seisukohal, et üksikisikutele 
ja ettevõtjatele tuleb täienduskoolitusse investeerimiseks pakkuda asjakohaseid stiimuleid; 
rõhutab sellega seoses ühtekuuluvuspoliitika panust ressursitõhusa Euroopa juhtalgatusse, 
ja nõuab, et võetaks arvesse selle potentsiaali jätkusuutliku majanduskasvu edendamisel;

9. tervitab 27 liikmesriigi noortele tööotsijatele suunatud pilootprojekti “Sinu esimene 
EURESi abil saadud töökoht” käivitamist; usub, et see projekt peaks kaasama kohalikke 
ametiasutusi ja organisatsioone, kes vastutavad noorte integreerimise eest, olenemata 
nende sotsiaalsest või geograafilisest päritolust;

10. nõustub, et tuleks parandada ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) mõju ning suunata selleks rahalised vahendid väiksemasse hulka 
eelisvaldkondadesse, muuta rangemaks institutsionaalsete reformide jaoks vajalikud 
tingimused, tugevdada partnerluspõhimõtet, seada selged ja mõõdetavad eesmärgid ning 
võtta kasutusele komisjoni ja liikmesriikide vahelised investeerimislepingud arengu ja 
koostöö valdkonnas;

11. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk on luua uusi töökohti ja milles arvestatakse 
prioriteedina väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, kuna VKEd tagavad 
kaks kolmandikku erasektori töökohtadest, ning on arvamusel, et tuleks luua ettevõtjate 
vajadustele kohandatud koolitusmehhanismid, millesse peaks oma panuse andma ka 
erasektor; pooldab innovatiivseid meetmeid uute oskuste loomisel, eeskätt seoses 
VKEdega;

12. palub komisjonil vaadata läbi olemasolev ELi ettevõtete otsetoetuste kavade raamistik 
ning uurida võimalusi toetustest suurema osa eraldamiseks ettevõtetes töökohtade 
loomiseks, töötajate oskuste arendamiseks ning täiendavate koolitusprogrammide 
rakendamiseks;

13. peab ülioluliseks tõhusaid stiimuleid ja kulude jagamise meetodeid, mille eesmärk on 
suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid tööjõu sihipärasesse väljaõppesse, 
haridusse ja elukestvasse õppesse, pidades eriti silmas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning digitaalse kirjaoskuse alast õpet, keeleõpet ja oskuste 
arendamist planeerimise, analüüsi, korraldamise, probleemide lahendamise ja suhtlemise 
alal ning uute olukordadega kohanemisvõime arendamist; rõhutab, kui oluline on 
parandada inimeste juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, sõltumata nende 
elukohast ja sotsiaalsest olukorrast;

14. on seisukohal, et eraettevõtluse toetamine teadus- ja arendustegevusega seoses loob uusi 
töökohti ning annab võimaluse uute oskuste arendamiseks turu vajadustest lähtudes;

15. rõhutab, et oskuste täiendamiseks ja nende kooskõlastamiseks tööturu vajadustega on 
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ülioluline vahetada kogemusi ja parimaid tavasid ning luua võrgustikke ja 
koordineerimismehhanisme piirkondlikul ja ELi tasandil kõrgkoolide, teadusasutuste ja 
ettevõtete keskuste vahel; rõhutab vajadust koondada tööandjate võrgustikke ning 
julgustada nendevahelist heade tavade vahetamist; nõuab, et tagataks stabiilne pakkumise-
nõudluse tasakaal tööandjate ja koolitusasutuste vahel; kutsub kohalikke ja piirkondlikke 
ametiasutusi üles edendama Euroopa keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) 
ning ergutama kõiki majandussektoreid end EMASis registreerima; 

16. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle edendada tuleviku töökohtadele suunatud uute 
akadeemiliste erialade Euroopa tippkeskusi; rõhutab, et piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused on eriti linnapiirkondades võimelised looma innovaatiliste ettevõtete 
klastrite kasvuks vajalikke tingimusi; rõhutab, et selline klasterdamine võib anda otsustava 
tõuke kohaliku majanduse arengule ja luua piirkondades uusi töökohti;

17. juhib tähelepanu asjaolule, et uute oskuste ja töökohtade tegevuskava eesmärkide täitmise 
eest vastutavad peamiselt liikmesriigid ja neis asuvad piirkonnad; peab seetõttu 
ülioluliseks, et komisjon kontrolliks, et iga liikmesriik võtab endale kohustuse täita 
tegevuskava eesmärgid;

18. palub komisjonil tööjõu liikuvuse parandamiseks vastu võtta meetmed halduslike ja 
õiguslike tõkete kõrvaldamiseks, seda nii kvalifikatsiooni tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas; rõhutab vajadust edendada töötajate liikuvust ELi 
liikmesriikide vahel kui võimalikku vahendit piirkondlike tasakaalutuste vähendamiseks 
ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks; kiidab heaks komisjoni algatuse 
reformida Euroopa Tööturuasutuste Süsteemi EURES võrgustikku, et parandada 
liikuvatele töötajatele ja tööotsijatele mõeldud teenuseid ning seda eelkõige piirialadel; 

19. nõuab riiklike, piirkondlike ja kohalike osalejate kaasamist tegevuskava rakendamisel aset 
leidvate muutuste hindamise, kindlaks määramise ja nendega kohanemise protsessi.
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