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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi eelarvel on täiendav roll Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika alaste eesmärkide 

saavutamisel, mis on kaardistatud 2017. aasta majanduskasvu analüüsis, eesmärgiga luua 

kogu ELis rohkem ja paremaid töökohti; märgib, et mitte kõigi 187 tööhõive programmiga 

ei ole veel algust tehtud ning et 2016. aasta septembriks oli nimetatud ainult 65 % 

liikmesriikide pädevatest asutustest; 

2. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kiirendama kõigi programmide elluviimist, mis 

võivad suurendada inimväärsete, kvaliteetsete ja pikaajaliste töösuhete loomist kõigile 

elanikkonna rühmadele ja eelkõige noortele inimestele; rõhutab, et noorte tööpuudus on 

endiselt 18,6 %, kuigi töötuse määr ELis on pisut alanenud; kutsub liikmesriike üles 

tagama, et programmide korraldusasutuste suhtes viiakse läbi rohkem aktiivset 

järelkontrolli; 

3. märgib, et majanduskasv ELis ja euroalal on endiselt tagasihoidlik; rõhutab, et 

investeeringuid vajatakse teadusuuringutesse, innovatsiooni ja haridusse; märgib, et ELi 

2017. aasta eelarvest on eraldatud konkurentsivõimele, majanduskasvule ja töökohtadele 

selliste programmide nagu „Horisont 2020“, Cosme ja Erasmus + kaudu kulukohustuste 

assigneeringutena 21 312,2 miljonit eurot; 

4. märgib, et 2017. aastaks on noorte tööhõive algatuse jaoks määratud 500 miljonit eurot 

kulukohustuste assigneeringutena; rõhutab, et see summa ei ole piisav ja seda tuleb 

praeguses finantsraamistikus suurendada ja kindlustada; märgib siiski, et mitmeaastase 

finantsraamistiku muutmise käigus tuleks saavutada kokkulepe noorte tööhõive algatuse 

asjakohase täiendava rahastamise kohta finantsraamistiku allesjäänud perioodiks; 

5. rõhutab, et ELi eelarvel on liikmesriikide eelarvetele võimendav mõju; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid kiirendaksid programmide elluviimist kooskõlas Euroopa Liidu tööhõive 

suurendamise strateegiaga ning võtaksid meetmeid vaesuse ja ebavõrdsuse 

vähendamiseks; toonitab, et see vastutus lasub eelkõige liikmesriikidel; rõhutab samuti, et 

Eurostati andmetel elab 122,3 miljonit inimest ELis vaesuspiiril või sellest allpool, ja et 

selle olukorraga tegelemine on poliitiline prioriteet; 

6. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku (COM(2016)0605) horisontaalsete ja valdkondlike 

finantseeskirjade lihtsustamiseks; võtab samuti teadmiseks ettepaneku jätkata ka pärast 

2017. aasta lõppu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu kõrge noorte 

töötuse määraga piirkondades mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamist; 

7. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku (COM(2016)0597) Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) kestuse pikendamiseks; märgib, et EFSI eesmärk on luua 

töökohti ja tegeleda noorte töötuse probleemiga investeeringute mobiliseerimise kaudu; 

8. rõhutab, et selliste ELi rahastamisvahendite nagu EFSI struktuuri tuleb kohandada 

kooskõlas eesmärgiga parandada ELi liikmesriikide ja piirkondade sotsiaal-majanduslikku 

lähenemist, pakkudes VKEdele rohkem toetust; märgib, et niisuguste investeeringute 

suurendamine on eriti vajalik ELi mahajäänud piirkondades, millest mõnele on viimase 
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kümne aasta jooksul olnud iseloomulik pidev kasvu puudumine; nõuab, et Euroopa 

Investeerimisfond esitleks ja rakendaks nn VKEde komponendi uusi tooteid, et kiirendada 

Euroopa Investeerimisfondi volituste rakendamist InnovFini, COSME ja RCRi raames 

kooskõlas EFSI määrusega, eelkõige VKEde komponendi aktsiatooteid ja piiristamata 

garantiid riskantsemate laenude jaoks uuendusmeelsetele VKEdele ja väikese või 

keskmise kapitalisatsiooniga äriühingutele; nõuab samuti, et Euroopa tööhõive ja 

sotsiaalse innovatsiooni programm edendaks juurdepääsu mikrorahastamisele nii 

haavatavate rühmade kui ka mikro- ja sotsiaalsete ettevõtete jaoks; nõuab, et EIP seaks 

esikohale projektid, mis on kõlblikud ESIFist ja Euroopa Investeerimisfondist toetuse 

saamiseks, et soodustada koostoimet ja arendada välja tõhusad strateegiad. 
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