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ETTEPANEKUD

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

1. peab pettumust valmistavaks, et komisjon on tähelepanuta jätnud parlamendi korduvalt 
esitatud palved muuta Euroopa poolaasta täielikult demokraatlikult õiguspäraseks, alates 
iga-aastase majanduskasvu analüüsi muutmisest iga-aastasteks jätkusuutliku 
majanduskasvu suunisteks, mida esitataks sellises vormis, et see võimaldaks parlamendil 
esitada muudatusettepanekuid ning tagaks institutsioonidevahelise läbipaistva 
otsustusprotsessi tulemusena poliitiliste suuniste ühise kokkuleppimise; palub komisjonil 
esitada tulevane iga-aastane majanduskasvu analüüs nõudlikumas vormis koos 
majanduskasvust lähtuvate juhistega ning lisada ulatuslikumad suunised liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jaoks; rõhutab asjaolu, et riikide parlamentidel, 
piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on väga piiratud juurdepääs Euroopa poolaasta 
protsessile hoolimata sellest, et nende panus ja osalus on vajalik, kui tahetakse parandada 
võimalusi strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmiseks;

2. peab väga murettekitavaks asjaolu, et isegi mitme aasta möödumisel süsteemse kriisi 
algusest jätkub ELis pikaajalise tööpuuduse kasv ning sellega kaasneb noorte tööpuuduse 
hoiatavalt kõrge tase, suureneb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk ilma peatse paranemise 
väljavaadeteta;

3. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja piirkonnad seaksid oma prioriteediks 
otsustavate meetmete võtmise, millega vähendada töötuse taset ELis;

4. rõhutab, et komisjon peaks rohkem arvestama kohalike, piirkondlike ja riiklike eriomaste 
suundumustega, samuti võimalike eksimustega oma prognoosis, mis on aluseks iga-
aastasele majanduskasvu analüüsile;

5. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi peamine investeerimisvahend, millel on täita 
tähtis roll strateegias „Euroopa2020” ning mille puhul võetakse täpselt arvesse kohalikke, 
piirkondlikke ja riiklikke investeerimisvajadusi, aitab kaasa mitte üksnes 
piirkondadevaheliste erinevuste kaotamisele, vaid ka liikmesriikide majanduse 
elavdamisele ning jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade tulemuslikule loomisele 
liikmesriikides ja liidus tervikuna; täheldab, et seetõttu on ühtekuuluvuspoliitika üks 
paremini kättesaadavaid vahendeid, millega elavdada majandust uute töökohtade loomise 
kaudu, nagu komisjon on ette näinud 2013. aasta majanduskasvu analüüsis; on seepärast 
seisukohal, et mis tahes kärped ühtekuuluvuspoliitika eelarves tooksid kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, ning nõuab 
seetõttu, et uuel programmitöö perioodil eraldataks ühtekuuluvuspoliitikale piisaval 
määral vahendeid, vähemalt sel määral, milles lepiti kokku praeguseks programmitöö 
perioodiks 2007–2013, ning et see hõlmaks jätkuvalt kõiki ELi piirkondi;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et regionaalpoliitika täidaks ka edaspidi tähtsat 
osa riiklike programmide väljatöötamisel Euroopa poolaasta raames ning oleks üheks 
põhivahendiks keskpikas ja pikas perspektiivis seatud sotsiaalpoliitiliste ja tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamisel;
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7. osutab sellele, et rangete eelarvepiirangute ja erasektori vähenenud laenuandmisvõime ajal 
on struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond oma rahalise suuruse ja taotletavate eesmärkide 
tõttu üheks tähtsaimaks hoovaks liikmesriikide käes, et stimuleerida majandust ning aidata 
saavutada strateegias „Euroopa 2020” kindlaks määratud majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärke; rõhutab sellega seoses, et arvestades ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli riiklike 
programmide väljatöötamisel Euroopa poolaasta raames, peaks see poliitika olema iga-
aastases majanduskasvu analüüsis tähelepanu keskmes ning andma oma panuse iga-
aastasesse arutellu ELi majanduskasvu ja töökohtade teemal;

8. kutsub komisjoni ja nõukogu üles leppima kokku konkreetsetes meetmetes, mis 
arvestaksid eripärasid, parandaksid riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osalust ja suurendaksid nende kaasamist 
jätkusuutlike poliitiliste juhiste sõnastamisse ja rakendamisse iga-aastane majanduskasvu 
analüüsi raames, et tagada strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmiseks suurema 
vastutuse võtmine; märgib, et sellise mitmetasandilise haldamise meetodi puhul ei tohiks 
suurendada halduskoormust lõplike abisaajate jaoks;

9. peab väga oluliseks seda, et ühtekuuluvuspoliitika aitaks kaasa seesmiste 
konkurentsierinevuste ja struktuurilise tasakaalustamatuse vähendamisele, kasutades 
võimalust kohaneda eritingimuste ja -vajadustega, mis on kindlaks tehtud kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil; kiidab seetõttu heaks komisjoni algatuse suunata 
võimaluse korral seni kulutamata struktuurifondide vahendid ümber energiatõhususe, 
noorte tööhõive ja VKEde toetuseks, kuna neil on oluline roll strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisel; palub teavitada end nõuetekohaselt selle algatuse rakendamisest 
riiklikul tasandil;

10. väljendab heameelt selle üle, et komisjon on tunnistanud 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsis, et vaja on suurendada haldussuutlikkust, et tagada struktuurifondide seni 
kasutamata vahendite kiirem jaotamine; juhib tähelepanu sellele, et vastavad 
jõupingutused peaksid keskenduma riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
ametiasutustele; rõhutab, et struktuurifondide seni kasutamata vahendite kiirem 
väljamaksmine aitab parandada turulikviidsust;

11. nõustub komisjoniga, et uuenduslikud ELi rahastamisvahendid võivad toimida 
sihtotstarbeliste investeeringute katalüsaatorina, saavutada ELi eelarvet võimendava mõju 
ning suurendada ELi majanduskasvu potentsiaali; seda silmas pidades õhutab komisjoni 
andma liikmesriikidele ja piirkondadele üksikasjalikku teavet, täiendavat abi ja suuniseid, 
mis puudutab rahastamisvahendite tõhusamat kasutamist ühtekuuluvuspoliitika raames 
2013. aastal ja tulevasel programmitöö perioodil (2014–2020); kutsub liikmesriike üles 
järgima komisjoni ja tooma ka oma vastavates riiklikes reformikavades selgelt välja, 
kuidas nad kavatsevad rahastamisvahendite abil kasutada struktuurifondide eraldisi 
majanduskasvu ja tööhõivet suurendavate prioriteetide edendamiseks;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema kõige ebasoodsamas olukorras olevatesse 
rühmadesse, sh vähemuste sekka kuuluvate isikute (nt romad), kõige vaesematest 
mikropiirkondadest pärit inimeste ja puuetega inimeste vähese tööturul osalemise 
probleemiga;

13. tunnistab Euroopa Investeerimispanga suurenenud laenuandmisvõime tähtsust ja soovitab 
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see viia kooskõlla ELi prioriteetidega, mis keskenduvad piirkondlike erinevuste 
kõrvaldamisele; teeb komisjonile ettepaneku paluda liikmesriikidelt, et nad kasutaksid osa 
struktuurifondide eraldistest selleks, et jagada Euroopa Investeerimispanga laenuriski ning 
anda VKEdele ja mikroettevõtjatele laenugarantiisid, see hoogustaks majandustegevust 
kõigis sektorites ja piirkondades, tagaks uusi tööhõivevõimalusi ning aitaks üle krediidi 
kättesaamatusest, mis praegu on takistuseks VKEdele;

14. märgib, et demograafilised muutused mõjutavad selgelt sotsiaalse taristu pakkumist, 
kujutades endast tõsist väljakutset kõigile põlvkondadele kogu ELis; toonitab seoses 
sellega, et komisjoni analüüsis tuleks kaaluda rohkem ühtekuuluvuspoliitika rolli 
demograafiliste probleemide lahendamisel;

15. kutsub liikmesriike üles aktiivse tööturupoliitika kaudu struktuurifonde täiel määral ära 
kasutama, et suurendada kõigi vanuserühmade tööalast konkurentsivõimet, võimaldada 
pikemat tööelu ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja pikaajalise töötusega; rõhutab 
seoses sellega, et riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele tuleks tagada piisavad 
investeeringud nii finantsabi kui ka koolituse jaoks, et parandada nende oskusi ja suutlikkust, 
samuti struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi eeskirjade tundmist; on seisukohal, et 
komisjon peaks kiiremas korras esitama ettepaneku Euroopa noortegarantii kohta, et 
tõepoolest parandada nende noorte olukorda, kes ei tööta, õpi ega osale koolitustel, ning 
tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, et rakendada osa seni kasutamata 
struktuurifondide vahenditest noorte töötusega võitlemiseks, pöörates eritähelepanu ka 
maapiirkondade noortele ja pannes rõhku nende ettevõtlusvõimalustele, et vältida 
rahvastikukadu.
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