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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitika ja reaalmajandusse investeerimise kohta
(2009/2009(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa majanduse taastamise kava” (KOM(2008)0800);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse” 
(KOM(2008)0876);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistujariigi 2008. aasta detsembri järeldusi;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, 
toetuse saamiseks abikõlblike kulude liikide osas;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni ning 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0000/2009),

1. väljendab heameelt, et on vastu võetud Euroopa majanduse taastamise kava, mis visandab 
liikmesriikide ja komisjoni koordineeritud meetmed võitluses majanduskriisi vastu; kava 
põhineb solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse põhimõttel ning on kooskõlas Lissaboni 
strateegiaga; kavandatavad meetmed annavad panuse põhjalikumatesse ja pikaajalistesse 
struktuurireformidesse;

2. rõhutab asjaolu, et struktuurifondid on võimas vahend, mille eesmärk on aidata piirkondi 
majanduslikus ja sotsiaalses ümberstruktureerimises ning seega rakendada meetmeid kava 
neljas prioriteetses valdkonnas, et ergutada majandust, ning toetab nende kasutamist, selle 
asemel, et mõelda välja uusi majanduslikke vahendeid; märgib, et need meetmed 
täiendavad riiklikul tasandil võetavaid meetmeid;

3. toetab rakenduseeskirjade kavandatavaid muudatusi, mille eesmärk on suurendada 
struktuurifondide paindlikkust ning kohandada neid erakorralise majandusolukorra 
vajadustega; sellest hoolimata kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust lihtsustada 
olemasolevaid vahendeid;

4. on seisukohal, et sellised meetmed nagu maksete kiirendamine ning ühekordsete maksete 
ja ühtsete määrade kasutamine kiirendavad projektide elluviimist, eelkõige infrastruktuuri 
osas ning energeetika- ja keskkonnasektoris;

5. rõhutab tööhõivet ja ettevõtlust toetavate meetmete tähtsust majanduse edukas 
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taastamises; palub liikmesriikidel struktuurifonde laialdaselt kasutada töökohtade loomise, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) ning ettevõtluse edendamiseks;

6. ergutab liikmesriike sagedamini kasutama Euroopa Investeerimispanga pakutavaid 
võimalusi ning eelkõige rahastamisvahendeid JESSICA ja JEREMIE; rõhutab JASPERSi 
tähtsust projektide ettevalmistamiseks;

7. ergutab komisjoni suurendama liikmesriikidele pakutavat tehnilist abi, et tõsta projektide 
kvaliteeti ja suurendada projektide elluviimise tõhusust;

8. palub komisjonil jälgida struktuurifondide rakendamise muutuste mõjusid ning võtta oma 
tähelepanekuid arvesse ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste 
vahekokkuvõttes;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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