
PA\918002ET.doc PE500.413v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2012/2257(INI)

7.11.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning tööhõive- ja 
sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis
(2012/2257(INI))

Arvamuse koostaja: Mojca Kleva



PE500.413v01-00 2/4 PA\918002ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\918002ET.doc 3/4 PE500.413v01-00

ET

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 ning lisada ulatuslikumad suunised 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jaoks;

2. rõhutab, et komisjon peaks rohkem arvestama piirkondlike eriomaste suundumuste ning 
samuti võimalike eksimustega nende ennustamisel, mis on aluseks iga-aastasele 
majanduskasvu analüüsile;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika kui ELi peamine investeerimisvahend, mille puhul võetakse 
täpselt arvesse piirkondlikke investeerimisvajadusi, ei panusta mitte ainult piirkondade 
vaheliste erinevuste kaotamisse, vaid ka majanduse taastamisse ning tõhusasse jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisse ja töökohtade loomisse Euroopa Liidus tervikuna;

4. osutab sellele, et erasektori eelarvepiirangute ja laenuandmisvõime vähendamise tingimustes 
on struktuurifondid peamine tõukejõud, mis stimuleerib majandust ning aitab saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud kasvu ja tööhõivega seotud eesmärke; rõhutab 
sellega seoses, et arvestades ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli riiklike programmide 
arendamisel Euroopa poolaasta raamistikus, peaks see poliitika olema iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis tähelepanu keskmes ning andma oma panuse iga-aastasesse kasvu 
ja töökohtade teemalisse arutellu ELis;

5. rõhutab vajadust kaasata riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond poliitiliste juhiste kavandamisse ja rakendamisse iga-
aastase majanduskasvu analüüsi raames, et tagada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
parem järgmine; 

6. peab ühtekuuluvuspoliitika jaoks esmatähtsaks panustada seesmiste konkurentsierinevuste ja 
struktuurilise tasakaalutuse vähendamisse, kasutades võimalust kohandada seda piirkondade 
erivajadustele vastavaks; kiidab seetõttu heaks komisjoni algatuse korraldada eraldamata 
struktuurifondid võimaluse korral ümber vastavalt VKEde, energiatõhususe ja noorte 
tööhõive valdkonna vajadustele; palub teavitada end nõuetekohaselt selle algatuse 
rakendamisest riiklikul tasandil;

7. kutsub liikmesriike üles struktuurifonde täiel määral ära kasutama, et suurendada 
konkurentsivõimet tööhõive valdkonnas ning võidelda tulemuslikult struktuurse ja 
pikaajalise töötusega; on seisukohal, et komisjon peaks esitama kiiremas korras ettepaneku 
võtta vastu Euroopa noortegarantii, et tõepoolest parandada nende noorte olukorda, kes ei 
tööta, õpi ega osale koolitustel, ning tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, et rakendada 
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osa kasutamata struktuurifondide vahenditest noorte töötusega võitlemiseks.


