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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et 2015. aasta eelarve peab aitama märkimisväärsel määral tõhustada liidu panust 

majanduskasvu ja töökohtade loomisse, kusjuures eelkõige tuleks keskenduda töökohtade 

loomisele, et tegeleda ELi noorte töötuse püsiva probleemiga; 

2. võtab teadmiseks komisjoni ja nõukogu poolt esitatud ettepaneku assigneeringute üldise 

aastase kasvu kohta eelarverubriigis 1 („Arukas ja kaasav majanduskasv”); võtab 

teadmiseks assigneeringute proportsionaalselt veel suurema kasvu eelarverubriigis 1a 

(„Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”); 

3. võtab teadmiseks, et kulukohustuste assigneeringuid rubriigis 1b („Majanduslik, 

sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus”) tuleb komisjoni ettepaneku kohaselt suurendada 

kuni ülemmäärani; peab sellegipoolest kahetsusväärseks maksete assigneeringute 

vähenemist kõnealuses rubriigis, millele lisaks on nõukogu esitanud ettepaneku teha 

täiendavaid kärpeid;  

4. on kindlal arvamusel, et ELi rahalisi vahendeid ja eelkõige noorte tööhõive algatuse 

vahendeid ei tohiks kasutada riiklike meetmete subsideerimiseks, vaid lisatoetuse 

andmiseks noortele sellisel viisil, et sellega täiendataks ja tugevdataks riiklikke 

programme; 

5. on seisukohal, et ELi rahalised vahendid tuleks suunata valdkondadesse, mille abil 

edendatakse VKEsid, mikroettevõtjaid ja ettevõtlust; sedastab ühtlasi, et eriti 

väikeettevõtted vajavad siseriiklike õigusnormide leevendamist; on seisukohal, et ELi 

programmid ei tohiks põhjustada vajalike riiklike struktuurireformide edasilükkamist; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon korraldaks ESFi programmide lõpuleviimisest tulenevate 

maksmata kulukohustuste kiire väljamaksmise, et tagada, et 2015. aasta kulukohustustest 

rahastatakse uusi ESFi projekte ning et kuhjunud kohustused ei takistaks liikmesriikides 

riiklike eelmaksete tegemist uutele meetmetele; 

7. rõhutab, kui oluline on piisav rahastamine ja eelarve hea haldamine selliste mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 programmide puhul, mille eesmärk on võidelda töötuse, 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega (nt noorte tööhõive algatus, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi eri 

suunad ja Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks, kusjuures 

viimatinimetatu puhul tuleb arvesse võtta ka paranduseelarves nr 3/2014 heaks kiidetud 

assigneeringuid); 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama täielikult ära töötute noorte toetuseks 

eraldatud vahendeid; tuletab meelde mitmeaastase finantsraamistikuga 2014–2020 seotud 

poliitilist kokkulepet noorte tööhõive algatuse raames eraldatavate vahendite ning 

Euroopa Sotsiaalfondist kavandatud vastavate summade eeljaotuse kohta, mille eesmärk 

on pakkuda programmitöö perioodi esimestel aastatel vajalikku abi; väljendab heameelt 
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selle üle, et komisjon ja nõukogu on seda kokkulepet summade esitamisel järginud; 

väljendab muret seoses teatavate liikmesriikide suutlikkusega kasutada ära noorte 

tööhõive algatuse vahendeid; tuletab meelde, et vastavalt nõukogu määrusele (EL, 

Euratom) nr 1311/20131 moodustavad finantsraamistiku aastate 2014–2017 

kulukohustuste assigneeringute ülemmäära raames olemas olevad varud finantsraamistiku 

kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastate 

2016–2020 kohta kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive ning eriti 

noorte tööhõive suurendamisega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks; 

9. rõhutab asjaolu, et pikaajaliste ja tõhusate muudatuste juurutamiseks tööturul tuleb tagada 

soodsad tingimused VKEde loomiseks ja arendamiseks, sest VKEd annavad 65% kogu 

ELi tööhõivest, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama VKEsid, sh 

sotsiaalmajanduse ettevõtteid, sotsiaalset ettevõtlust ja idufirmasid toetavate programmide 

tõhusat rahastamist; 

10. kutsub komisjoni üles võtma viivitamata vastu liikmesriikide poolt enim 

puudustkannatavate isikute Euroopa abifondi jaoks ette valmistatud rakenduskavad ja 

esitama fondi käsitlevad delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid; 

11. nõuab EURESe suuremat rahastamist, sest sellel vahendil on tähtis roll tööjõu piiriüleses 

liikuvuses, mistõttu võib see aidata kaasa ka töötuse vastu võitlemisele Euroopas; 

12. teeb ettepaneku alustada Euroopa elektroonilise töötajakaardi katseprojekti, et selgitada 

välja, kas oleks mõistlik võtta kasutusele – ja vajadusel kehtestada – võltsimiskindel 

Euroopa elektrooniline dokument, mis sisaldaks töötaja sotsiaalkindlustusandmeid; selle 

kaardi kasutusvaldkond oleks Euroopa ravikindlustuskaardist erinev ja neid ei tohiks 

omavahel segi ajada; leiab, et katseprojekti eeldusena ning vajalike teadmiste 

koondamiseks peaks komisjon viima läbi 28 liikmesriigiga ELis kasutatavate eri 

sotsiaalkindlustussüsteemide võrdleva analüüsi; 

13. teeb ettepaneku alustada kütuse/energia ostujõuetuse katseprojekti, mille eesmärk on 

hinnata, kuidas on majandus- ja finantskriis mõjutanud energiaostuvõimetust Euroopa 

Liidus, eriti liikmesriikides, kus seda probleemi ei ole seni uuritud ega meetmetega 

lahendada püütud;  

14. teeb ettepaneku alustada ettevalmistava meetmega „Töökohtade asbestivabaks muutmine 

Euroopa Liidus”, et pakkuda vahendeid asbesti sisaldavate materjalide seireks ja 

registreerimiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/148/EÜ2 

artikliga 11 ning töötada välja tegevuskava asbesti täielikuks kõrvaldamiseks 

töökohtadest, tagades samal ajal, et üldsus on teadlik nii ohust kui ka töökohtade tasandil 

meetmete võtmise vajadusest; see meede peaks aitama ette valmistada võimaliku 

strateegia, millega keelustatakse kõik asbesti liigid ja asbestikiudude igasugune 

kasutamine ning mis hõlmaks asjakohaseid ekspordinõudeid kooskõlas Euroopa 

                                                 
1  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884). 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise 

kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (ELT L 330, 16.12.2009, lk 28). 
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Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1013/20061, võttes muu hulgas arvesse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98 /EÜ2 sätestatud läheduse põhimõtet, 

kuna asbest põhjustab endiselt märkimisväärselt palju haigusi, mis tulenevad 

asbestikiududega kokkupuutest; 

15. teeb ettepaneku alustada ettevalmistava meetmega, mille eesmärk on toetada ebasoodsas 

olukorras olevate Euroopa rändajate aktiivset kaasamist, et hinnata kohalike sotsiaal- ja 

majandusintegratsioonikeskuste loomise kasulikkust ja teostatavust. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta 

(ELT L 190, 12.7.2006, lk 1). 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid 

(ELT L 312, 22.11.2008, lk 3). 
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