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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt 2013. aasta riigipõhiste soovituste üle ja eelkõige selle üle, et neis 
keskendutakse ambitsioonikatele meetmetele, mille eesmärk on hoogustada 
majanduskasvu, võidelda töötuse vastu ja luua töökohti ning suurendada ELi riikide 
majanduse konkurentsivõimet; 

Majanduskasv ja konkurentsivõime

2. kordab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust peamise investeerimisvahendina, millel on keskne 
roll kriisi vastu võitlemisel ning ELi ja selle piirkondade jätkusuutliku majanduskasvu 
teele suunamisel; toonitab seetõttu, kui oluline tagada mitmeaastase finantsraamistiku üle 
peetavate läbirääkimiste raames piisavate eelarveliste vahendite eraldamine Euroopa Liidu 
struktuuri- ja investeerimisfondidele, märkides eelkõige, et oluline osa nende 
investeeringutest on suunatud niisugustele eri valdkondadele nagu tööhõive, innovatsioon, 
säästev areng ja VKEde toetamine;

3. on sügavalt mures eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil tootlikku majandusse 
tehtavate avaliku ja erasektori investeeringute järsu vähenemise pärast; on arvamusel, et 
tuleb võtta otsustavaid meetmeid toote- ja tööturu reformimiseks, ettevaatliku 
palgapoliitika rakendamiseks ning tulevase kasvumudeli innovatsioonipõhiseks 
muutmiseks ning tootmise suunamiseks kõrge lisandväärtusega tegevusele; on kindlalt 
veendunud, et struktuuri- ja investeerimisfondid on hädavajalikud eespool mainitud 
aspektide osas mis tahes puudujääkide ennetamiseks ja leevendamiseks;

4. on veendunud, et kuigi EKP kehtestatud finantskaitsemeetmed on rahustanud finantsturge, 
on konkurentsiprobleem jäänud euroalal lahendamata; 

Töötus ja kriisi sotsiaalsed tagajärjed

5. tunneb heameelt tööturureformide üle, mille eesmärk on olnud parandada tööturu 
kohanemisvõimet, suurendada sisemist ja välimist paindlikkust, vähendada killustatust ja 
hõlbustada ühelt töökohalt teisele üleminekut; tuletab siiski meelde, et vaja on täiendavaid 
ja põhjalikumaid reforme, mille eesmärk on eelkõige parandada liikuvust tööturul ja eriti 
noorte liikuvust, keskendudes konkreetselt noorte kutsealaste võimaluste parandamisele ja 
seda just nende puhul, kes seisavad silmitsi raskustega tööturule sisenemisel, pakkuda abi 
tööotsingutel ning luua selged ja läbipaistvad seosed hariduse ja koolituse vahel, et 
saavutada oskuste ja olemasolevate töökohtade parem vastavus; 

Juurdepääs rahastamisele ja siseturu killustatus

6. on sügavalt mures erainvestorite püsiva ebakindluse pärast, nendepoolse usalduse 
puudumise ja investeerimise suhtes valitseva vastumeelsuse pärast, mis tulenevad 
eelkõige tootlikkusstandarditest koos püsiva siseturu killustatuse ja tööstuspoliitika 
muutustega; peab kahetsusväärseks asjaolu, et kriisi tagajärjel muudab vähest usaldust 
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võimaldav keskkond nii erainvestorid kui ka finantssektori asutused ülimalt 
riskikartlikeks, ning kordab, et tuleks jätkata pangandussektori tugevdamiseks tehtavat 
tööd;

Makromajanduse juhtimine 

7. tunneb heameelt nende liikmesriikide arvu vähenemise üle, kus on käimas ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlus; nõuab väga tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid 
ära kõik paindlikkuse võimalused, mida pakub stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa, et 
viia tulusate avaliku sektori investeeringute vajadused tasakaalu fiskaaldistsipliini 
eesmärkidega, näiteks jättes struktuuri- ja investeerimisfondide raames toimuva riikliku 
kaasrahastamise kogumahud välja stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud piiridest või 
võttes pakti eesmärkide saavutamiseks arvutuste aluseks liikmesriigi rahavajadused 
netosummades, mitte brutosummades.


