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ETTEPANEKUD

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

1. väljendab heameelt uute oskuste ja töökohtade tegevuskava üle, mis on Euroopa 2020. 
aasta strateegia osa, ja rõhutab, et olulise osa täitmiseks konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja innovatiivse majanduse edenemises peab tööjõud olema kvalifitseeritud;

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt kasutada uute oskuste arendamiseks ja töökohtade 
loomiseks ette nähtud rahalisi vahendeid, eelkõige laienevas keskkonnasäästliku 
majanduse sektoris; on arvamusel, et eelkõige puudutab see Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi ja programmi Progress;

3. nõustub, et tuleks parandada ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) tõhusust, suunates rahalised vahendid väiksemasse hulka 
eelisvaldkondadesse, ja institutsionaalsete reformide jaoks vajalikke tingimusi, seada 
selged ja mõõdetavad eesmärgid ning võtta kasutusele komisjoni ja liikmesriikide 
vahelised investeerimislepingud arengu ja koostöö valdkonnas;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk on luua uusi töökohti, arvestades väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; 

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse tõhusad stiimulid ja kulude jagamise meetodid, et 
suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid tööjõu kestvasse väljaõppesse, haridusse 
ja elukestvasse õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja digitaalsele kirjaoskusele;

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete keskuste 
vahelise võrgustiku loomisel on oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et uute oskuste ja töökohtade tegevuskava eesmärkide täitmisel 
lasub peamine vastutus liikmesriikidel; peab seega vältimatuks, et komisjon kontrolliks 
omalt poolt, et iga liikmesriik võtaks endale kohustuseks täita tegevuskava eesmärke;

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, mille abil 
kõrvaldada haldus- ja õiguslikud tõkked, seda nii kvalifikatsiooni tunnustamise kui ka 
täiendavate pensioniõiguste valdkonnas.


