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ETTEPANEKUD

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

Üldine taust

1. väljendab heameelt Euroopa poolaastal majanduse ja eelarve kooskõlastamiseks tehtud 
jõupingutuste üle, millega võimaldatakse igal aastal kuuekuulise perioodi jooksul jälgida 
paralleelselt liikmesriikide eelarveid ja majanduspoliitikat;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika kui peamise vahendi määravat osatähtsust Euroopa 2020. 
aasta strateegias; on seisukohal, et kindel ja hästi rahastatud ühtekuuluvuspoliitika on 
tõhus ja tulemuslik vahend Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamiseks ning tulevaste 
majandus- ja finantskriiside ennetamiseks, võttes arvesse selle pikaajalisi 
arenguprogramme, mõju eelarvele, detsentraliseeritud haldussüsteeme ja ELi säästva 
arengu prioriteetide kaasamist; juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on 
investeerimispoliitika, mistõttu tuleks selle abil edendada ELi kõigis piirkondades 
territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, pidades silmas solidaarsuse 
põhimõtet; rõhutab sellega seoses piirkondade kaasamise tähtsust ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamiseks;

3. rõhutab, et kui ühise strateegilise raamistiku rahastamisvahendeid rakendatakse olukorras, 
kus riiklikud valitsused ei ole suutnud kehtestada õigeid poliitikaid või teostada vajalikke 
struktuurireforme, võib see kaasa tuua finantsvahendite raiskamise või isegi vähendada 
riikide motivatsiooni parandada oma kahjulikku majanduspoliitikat;

4. 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;

Tasakaalust väljas maksundus ja eelarve ning majanduslanguse oht

5. väljendab sügavat muret selle üle, et euroalal on suur oht kalduda taas majanduslangusse, 
millele viitab kahanev majandustegevus ja töötuse kasv;

6. on seisukohal, et eelarvedistsipliini ja eelarveasutuste edasine tugevdamine nii riiklikul 
kui ka piirkondlikul tasandil on eeltingimusena vajalik selleks, et suurendada turu usaldust 
euroala riikide rahanduse keskpika ja pikaajalise jätkusuutlikkuse vastu, mis on 
majanduskasvu seisukohalt esmatähtis; nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid oma 
eelarvete konsolideerimist ja järgiksid eelarve tasakaalustamise reegleid, võttes arvesse 
iga riigi makromajanduslikku olukorda vastavalt stabiilsuse ja majanduskasvu pakti 
reeglitele;

7. kutsub liikmesriike üles tähtsustama nii eelarve kulude kui ka tulude osa eriti sellistes 
majanduskasvu toetavates valdkondades nagu haridus, teadusuuringud, innovatsioon, 
infrastruktuur ja energeetika, ning tagama nende kulude ja tulude tõhususe;
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Majanduskasv ja töökohtade loomine

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid kooskõla erinevate majanduspoliitika vahendite 
vahel, eriti mis puudutab võrdsetel alustel Euroopa 2020. aasta strateegia peamiste 
eesmärkide saavutamise poliitikapõhimõtteid, äratamaks investorite huvi ja taastamaks 
nende usaldust, et saavutada reaalmajanduse rahastamine pikas perspektiivis;

9. kutsub üles võtma jõulisi meetmeid, et taastada usaldus pangandussektoris ja elavdada 
seeläbi investeerimist; meenutab, et puudulik ligipääs rahastusele on jätkuvalt tõsine 
komistuskivi, mis takistab VKEdel leida erakapitali, et vastata ELi kaasrahastamise 
tingimustele ja parandada oma konkurentsivõimet;

10. juhib tähelepanu, et pidevalt on vaja teha jõupingutusi, et saavutada seatud eesmärke, eriti 
tööhõive valdkonnas, mis on Euroopa poolaasta raames vähemalt sama tähtis kui 
majanduskasv; rõhutab, et töökohtade loomine on jätkusuutliku majanduskasvu ja 
tulevaste kriiside vältimise eeltingimus;

11. on seisukohal, et majanduskasvu ja tootlikkuse suurendamiseks on vaja paremat 
majanduspoliitika koordineerimist ja kaugeleulatuvaid struktuurireforme.


