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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Üldine taust

1. väljendab heameelt Euroopa poolaasta raames majandus-, eelarve- ja tööhõivepoliitika 
paremaks kooskõlastamiseks tehtud jõupingutuste üle, see võimaldab igal aastal 
kuuekuulise perioodi jooksul jälgida paralleelselt liikmesriikide eelarve- ja 
majanduspoliitikat; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikast peaks saama Euroopa Komisjoni 
iga-aastase majanduskasvu analüüsi keskne küsimus; peab seetõttu kahetsusväärseks, et 
2013. aasta majanduskasvu analüüsiga ei ole ära kasutatud võimalust alustada sisukamat 
arutelu Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive teemal eelkõige oma suuniste põhjaliku 
ülevaatuse kaudu; on seisukohal, et 2012. aastal Euroopa poolaastate taustaks olnud 
protsessid on osutanud sellele, et Euroopa Liit peab saavutama majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse piirkondade seas, parandama makromajanduslikku 
kooskõlastamist ning tugevdama demokraatlikku legitiimsust ja head valitsemistava 
seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja kõigi Euroopa tasandil kooskõlastatavate 
poliitikasuundadega, mille sihiks on strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamine;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui põhivahendi määravat osatähtsust strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisel, majanduskasvu ja töökohtade loomisel ning 
reaalmajanduse stabiliseerimisel; on seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus ja tulemuslik vahend strateegia „Euroopa 2020” 
rakendamiseks ning tulevaste majandus- ja finantskriiside ennetamiseks, võttes arvesse 
selle pikaajalisi arenguprogramme, eelarve mahtu, detsentraliseeritud haldussüsteemi ja 
ELi säästva arengu prioriteetide kaasamist; juhib tähelepanu sellele, et 
ühtekuuluvuspoliitika on investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle abil edendada 
jätkusuutlikku territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ELi kõigis 
piirkondades, pidades silmas solidaarsuse põhimõtet; rõhutab sellega seoses kõigi 
piirkondade ja kohalike asutuste kaasamise tähtsust tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks;

3. on seisukohal, et regionaalpoliitikal on jätkuvalt väga tähtis roll riiklike programmide 
väljatöötamisel Euroopa poolaasta raames, samuti on see võtmetähtsusega vahend, et 
saavutada keskpikas ja pikas perspektiivis püstitatud eesmärgid;

4. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika saab edukas olla ainult siis, kui seda toetab 
stabiilne ja jätkusuutlik finantsraamistik; rõhutab, et ühissätete määrusega hõlmatud 
rahastamisvahendite kasutamisel ei tohi seada tingimuseks vastavust makromajanduslike 
tingimuste täitmise eeskirjadele, sest piirkondlikke ja kohalikke ametivõime ei saa 
süüdistada riiklike valitsuste suutmatuses oma eelarvet tasakaalustada;

5. rõhutab asjaolu, et tugev ja hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika suudaks tulevikus ära 
hoida Euroopa majandus- ja rahanduskriise ning kaitsta eelkõige vähem arenenud 
piirkondi;
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6. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika paindlikud instrumendid kohanevad kriisi olukorras 
muutuvate vajaduste ja raskema finantsolukorraga kiiresti; meenutab, et erakorralised 
meetmed, näiteks ettemaksed või kõrgemad kaasrahastamismäärad, on seotud 
majanduskasvu stimuleerimise ja töökohtade loomise pikaajaliste poliitikameetmetega; 
kiidab sellega seoses heaks komisjoni algatuse korraldada seni kasutamata 
struktuurifondide vahendid võimaluse korral ümber ning suunata need VKEde, 
energiatõhususe ja noorte tööhõive edendamiseks;

7. rõhutab vajadust ajakohastada avalikku haldust, kuna see on tähtis tegur struktuurifondide 
vahendite kasutamismäära parandamisel liikmesriikides; soovitab osutada eksperdiabi 
liikmesriikidele, kes selleks soovi avaldavad; tuletab meelde, et struktuurifondide 
kasutamist tuleks parandada ka bürokraatia vähendamisega;

Fiskaalne ja eelarveline tasakaalustamatus ning majanduslanguse oht

8. peab murettekitavaks, et enamikus euroala riikides hakkab äärmiselt kiire ja samaaegne 
eelarvepoliitika karmistamine takistama majanduskasvu väljavaateid 2013. aastal; on 
arvamusel, et investeerimine majanduskasvu ja töökohtade loomisesse peaks olema 
liikmesriikide jõupingutuste keskmes ning et kokkuhoidu tuleks rakendada järk-järgult 
pikema perioodi vältel; väljendab heameelt komisjoni arusaama üle, et ainult 
diferentseeritud lähenemisega eelarve konsolideerimisele iga liikmesriigi puhul on 
võimalik saavutada nii majanduskasv kui ka sotsiaalne õiglus;

9. on seisukohal, et laialdasem ja tasakaalustatum eelarve konsolideerimine nii riiklikul kui 
ka piirkondlikul tasandil võib kaasa aidata riikide rahanduse jätkusuutlikkuse 
saavutamisele, turu usalduse paranemisele, konkurentsivõime tõusule, majanduskasvu 
suurenemisele ja töövõimaluste paranemisele nii euroalal kui ka terves ELis;

10. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii eelarve kulude kui ka tulude poolel 
majanduskasvu edendavat poliitikat, eelkõige sellistes valdkondades nagu haridus, teadus, 
innovatsioon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, infrastruktuur ja energeetika, ning 
tagama selliste kulude ja tulude tõhususe; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tööturuteenuste ja aktiivse tööturupoliitika hõlmavuse ja tõhususe tugevdamisele; 

11. palub liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu elukestva õppe ja ümberõppe 
programmidele, et vältida tulevatel kümnenditel vajalikes valdkondades tööjõupuudust;

Majanduskasv ja töökohtade loomine

12. rõhutab vajadust kindlustada kooskõla liikmesriikide ja piirkondade majanduspoliitikas, 
milles tuleks pöörata erilist tähelepanu eri riikide majanduspoliitika ülekanduvale mõjule; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja piirkonnad tagaksid kooskõla erinevate 
majanduspoliitika vahendite vahel, eriti mis puudutab strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamisele suunatud poliitikat, taastamaks investorite usaldust, et 
saavutada reaalmajanduse rahastamine pikas perspektiivis; olukorras, kus juurdepääs 
rahastamisele on paljude ettevõtete ja majapidamiste jaoks piiratud ja kulukas, kutsub 
komisjoni üles jätkama koostööd liikmesriikidega, et kiirendada struktuurifondide veel 
kulutamata vahendite kasutamist ning julgustada liikmesriike täiel määral kasutama uusi 
ja uuenduslikke riskijagamisvahendeid (nagu näiteks projektivõlakirjad), et tekiks taas 
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võimalus kasutada erasektori vahendeid;

13. on sügavalt mures selle pärast, et aastaid pärast süsteemse kriisi algust kasvab ELis 
jätkuvalt pikaajaline tööpuudus ning sellega käib kaasas noorte tööpuuduse murettekitav 
tase, kasvab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk ilma peatse paranemise väljavaadeteta;

14. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja piirkonnad seaksid oma prioriteediks 
otsustavad meetmed, millega võidelda kõrge tööpuuduse vastu ELis; 

15. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et taastada usaldus pangandussektoris ja elavdada 
seeläbi investeerimist; tuletab meelde, et ebapiisav ligipääs rahastamisele on jätkuvalt 
tõsine komistuskivi, mis takistab VKEdel leida erakapitali, et täita ELi kaasrahastamise 
tingimusi ja parandada oma konkurentsivõimet; rõhutab asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitika 
uuenduslikud rahastamisvahendid koos Euroopa Investeerimispanga kapitaliga võivad 
toimida katalüsaatorina VKEdele suunatud sihtotstarbeliste investeeringute puhul ja olla 
täienduseks tavapärasele pangalaenule; soovitab põhjalikumalt uurida võimalusi kasutada 
struktuurifonde koos Euroopa Investeerimispanga rahastamisega, muu hulgas seoses 
riskikapitalifondide ja selliste fondide rahastamisega, mis võivad mitmekordistada oma 
rahalist väärtust, tekitades VKEde jaoks lisarahastamist; nõuab tungivalt, et komisjon 
annaks liikmesriikidele ja piirkondadele üksikasjalikku teavet, täiendavat abi ja juhiseid, 
mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendeid 2013. aastal ja tulevasel 
programmitöö perioodil (2014–2020);

16. juhib tähelepanu, et vaja on otsustavamat tegutsemist, et Euroopa poolaasta raames luua 
tingimused töövõimalusterohkeks majanduse taastumiseks; rõhutab, et töökohtade 
loomine on jätkusuutliku majanduskasvu ja tulevaste kriiside vältimise eeltingimus;

17. on seisukohal, et majanduskasvu, konkurentsivõime ja tootlikkuse suurendamiseks on vaja 
paremat majanduspoliitika koordineerimist ja kaugeleulatuvaid struktuurireforme ning et 
eelarve, majanduskasvu ja tööhõive alaseid meetmeid on vaja võtta üheaegselt, sest need 
on üksteisest sõltuvad ja moodustavad ühiselt eelduse majanduse täielikuks taastumiseks.
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