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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et majandustegevuse baasi laiendamine, tööhõivetaseme tõstmine ja tööpuuduse 
vähendamine on äärmiselt oluline järjepideva majanduskasvu saavutamiseks, 
osalusühiskondade edendamiseks ja vaesusega võitlemiseks;

2. on seisukohal, et võttes arvesse hiljutisi ja tulevasi ELi laienemisi, on rohkem kui kunagi 
varem vaja küllaldast rahastamise taset, et tagada piisav majanduslik ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus tõelise lähenemise soodustamiseks; kahetseb, et Euroopa Ülemkogu ei ole 
teinud kättesaadavaks piisavaid ressursse ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et kuigi probleemid on samad mis eelmistel rahastamisperioodidel, on 
Euroopas siiski piirkondi, mis ei ole hõlmatud lähenemiseesmärgis; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid tagaksid kõigi kavade tõhusa rakendamise;

3. on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema kaasav poliitika, mis võitleks 
sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu tööturul ning peab selleks sihikindlalt 
soodustama kõige haavatavamate ja ebasoodsaimas olukorras olevate sotsiaalsete 
rühmade (naiste, noorte, kooli pooleli jätnute, pikaajaliste töötute, vanurite, puuetega 
inimeste, vähemustesse kuuluvate inimeste ja sisserändajate) osalust kõigis ühiskonna 
valdkondades, eriti majandustegevuses; usub, et ühtekuuluvuspoliitika ja selle 
instrumendid koos piirkondlike ametiasutuste algatustega peaksid pöörama erilist 
tähelepanu piirkondadele, kus infrastruktuur on vähearenenud ja töötuse määr on kõrge 
või on olemas muud majanduse ja eespool nimetatud rühmade arengut takistavad tegurid, 
ning nende abil tuleks tõhustada kõnealuste rühmade tööalast konkurentsivõimet, 
sotsiaalset integratsiooni ja kodanikuaktiivsust; on seisukohal, et täiendavad 
toetusmeetmed üldise sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks tuleks ühendada eespool nimetatud 
rühmade toetamisega, et suurendada nende tööalast konkurentsivõimet;

4. on arvamusel, et võttes arvesse programmi Equal raames saadud kogemusi, tuleks toetada 
osalemist välismaistel koolitustel ja välismaal omandatud kvalifikatsioonide 
tunnustamist, isiklikku nõustamist ja keeleõpet, et hõlbustada kõigi sisserändajate, 
sealhulgas varjupaigataotlejate integratsiooni ühiskonda;

5. usub, et on eriti oluline, et ühtekuuluvuspoliitikas võetakse arvesse soolise vägivalla 
probleemi, kasutades nimetatud poliitikat väärkohtlemise ohvrite tööalase 
konkurentsivõime edendamiseks;

6. usub, et ühtekuuluvusmehhanismid peaksid edendama sotsiaalmajandust ja hõlmama 
piisavalt sotsiaalteenuseid, mis on töökohtade allikaks ning aitavad ka saavutada 
tasakaalu isikliku ja perekonnaelu ning töö vahel, mis on eriti kasulik naiste tööhõive 
edendamisele ning aitab seega täiendavate toetusmeetmete abil lahendada sotsiaalse 
tõrjutuse probleemi; palub liikmesriikidel lisada oma strateegilistesse tugiraamistikesse 
paindlikkust ja samas töötajate turvalisust soodustavaid elemente ning vähendada tööturu 
killustatust ja ametialast vahetegemist, võttes nõuetekohaselt arvesse sotsiaalpartnerite 
rolli;

7. kutsub komisjoni üles ühtekuuluvuspoliitikasse aktiivsemalt kaasama liikmesriikide 
esindajaid, regioone, kohalikke ametiasutusi ja sotsiaalpartnereid; on seisukohal, et 
sotsiaalpartnerid on oluline alustala majanduskasvu ja tööhõive alase partnerluse jaoks 
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ning peab seega väga oluliseks ka üleeuroopaliste sotsiaalpartnerite võrgustike 
tugevdamist;

8. tunneb muret, et vananev elanikkond põhjustab langust Euroopa Liidu tööhõives; tervitab 
komisjoni ettepanekut investeerida rohkem tervise edendamisse ja haiguste vältimisse, et 
tagada suurem tööalane konkurentsivõime, pikem tööiga, suurem tööviljakus ja 
väiksemad tervishoiu- ja sotsiaalkulud;

9. nõuab tungivalt, et komisjon näeks ette Euroopa Sotsiaalfondi rahaliste vahendite 
kasutamise üldiste töötingimuste parandamiseks ja eriti tervishoiu ja tööohutuse 
edendamiseks ning tööõnnetuste vähendamiseks;

10. tunnistab inimkapitali arendamise ja edendamise tähtsust ning tervitab komisjoni 
rõhuasetust aktiivsetele poliitikavaldkondadele, eelkõige elukestva õppe ja koolituse 
valdkonnas ning eriti naiste ja eakamate töötajate puhul, et saavutada Lissaboni strateegia 
eesmärk tõsta nende tööhõivemäära; nõuab tungivalt, et liikmesriigid lisaksid oma 
strateegilistesse tugiraamistikesse elemendid ja meetmed, mis aitavad parandada haridus-
ja koolitussüsteeme, tagades kõrge kvaliteediga hariduse piisava pakkumise ja selle 
omandamise määra ning lihtsustades üleminekut õppimiselt töötamisele, et ergutada 
ettevõtlusvaimu ning teadustöö ja innovatsiooni kaudu teadmuspõhist majandust;

11. juhib sellega seoses tähelepanu tähtsale rollile, mida omavad Euroopa majanduses 
mikroettevõtted, nagu on ette nähtud Euroopa väikeettevõtluse hartas, ja füüsilisest 
isikust ettevõtjad; peab seega vajalikuks toetada kavasid kõnealuste sektorite 
arendamiseks, nende uurimis-, arendus- ja uuendusvõime edendamiseks, inimressursside 
arendamise soodustamiseks ning nende juurdepääsu hõlbustamiseks 
rahastamisvõimalustele; usub, et see kõik suurendab konkurentsivõimet ning soodustab 
majanduskasvu ja töökohtade loomist, aidates seega saavutada Lissaboni eesmärke;

12. palub liikmesriikidel, eriti nende kõige vaesemates ja kõrvalisemates piirkondades, 
konkurentsivõime suurendamiseks ja tööhõive edendamiseks lisada oma strateegilistesse 
tugiraamistikesse meetmed, et edendada VKEde majandustegevust, parandades 
infrastruktuuri ja teenuste võrgustikke ning IKT kättesaadavust, andes uutele ettevõtetele 
vajalikku abi ja juurdepääsu rahastamisvõimalustele, kiirendades bürokraatlike takistuste 
eemaldamist ja premeerides ettevõtlusalgatusi, tagades samas võrdsed võimalused ja 
võrdse kohtlemise;

13. kutsub liikmesriike üles riiklike ja piirkondlike arengukavade kaudu edendama 
elutsüklipõhist lähenemist töötamisele, tagama kaasavaid tööturge, suurendama töötamise 
atraktiivsust ning muutma töö tööotsijate, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate ja 
passiivsete inimeste jaoks tasuvaks;

14. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika peaks looma töötajate liikuvust soodustava 
keskkonna, tagades sotsiaalsete toetusvahendite kättesaadavuse ning kindlustades 
töötajatele ja nende peredele mittediskrimineerivad haldusmenetlused;

15. kutsub liikmesriike üles lisama riiklikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse meetmeid, 
mis soodustaksid inimeste tööleasumist ja töökohtade säilitamist ning uuendaksid 
sotsiaalkaitsesüsteeme, parandaksid töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet ja tööturu 
paindlikkust;

16. kutsub liikmesriike üles oma strateegilistes tugiraamistikes ette nägema 
toetusmehhanisme, et aidata ettevõtetel vahetada parimaid tavasid ning hinnata 
koostöövõimalusi avalike teadusuuringute fondide ja Euroopa teabekeskustega;
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17. nõuab tungivalt, et komisjon tähtsustaks eriti kavasid, mille eesmärk on edendada 
teadmuspõhises ühiskonnas vajalikke oskusi – IKTd ja ettevõtlust –, võttes arvesse nende 
tähtsat sotsiaalset, piirkondlikku ja kultuurilist mõju;

18. nõuab uurimuste läbiviimist, näiteks varasemaid positiivseid kogemusi arvesse võttes, et 
varakult kindlaks teha võimalik elanikkonna vähenemine madala majandusliku 
suutlikkusega piirkondades, eriti maapiirkondades, ning välja selgitada sealsed vajadused 
ja konkreetsed probleemid, et rakendada ennetusmeetmeid, vältimaks inimeste liigset 
koondumist tööstuspiirkondadesse ning saavutamaks majandustegevuse ühtlasem 
jaotumine üle kõikide ELi piirkondade, sealhulgas uute ja paremate töökohtade loomine 
ning kõigi kodanike lihtsam juurdepääs sotsiaalteenustele;

19. rõhutab Euroopa Sotsiaalfondi osalemise tähtsust maapiirkondade komplekssel toetamisel 
ja on seisukohal, et maapiirkondade toetamine peab põhinema ulatuslikul 
kavandamisprotsessil, pidades silmas maapiirkondades töötavaid inimesi hõlmava 
programmi Leader raames saadud positiivseid kogemusi; rõhutab, et eelkõige tuleb luua 
koostoime kõikidest maapiirkondade jaoks ettenähtud fondidest ning et 
detsentraliseeritud rahastamise mõisted, nagu üldine toetus, sobivad selleks eriti hästi;

20. on seisukohal, et mõnes liikmesriigis on avaliku ja erasektori investeeringutealased 
partnerlused osutunud tõhusaks ning kutsub liikmesriike üles nende loomist ergutama;

21. on seisukohal, et EL peaks ergutama liikmesriikide äriühingute ümberstruktureerimist, et 
edendada ja säilitada tööhõivet, sotsiaalset heaolu ja konkurentsivõimet hiljuti 
liberaliseeritud turgudel ning leevendada globaliseerumise sotsiaalseid tagajärgi.
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