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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et kontrollikoja aruanne näitab tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas 

hinnangulise veamäära mõningast vähenemist: veamäär oli 2013. aastal 3,1% ja eelmisel 

aastal 3,2%; märgib, et see veamäär oli siiski kõikide poliitikavaldkondade hulgas 

väiksuselt teisel kohal ning et parlament ootab järgmistel aastatel veamäära edasist 

vähendamist; 

2. rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on tähtis ja peamine poliitikavahend tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitika rakendamisel; märgib, et ESFi kulutused moodustasid kõnealuse 

poliitikavaldkonna kulutustest 2013. aastal umbes 98 %; 

3. rõhutab asjaolu, et vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/20061 ei tohi ESFi 

vahendeid kasutada töökohtade üleviimiseks ühest liikmesriigist teise; nõuab, et komisjon 

ja liikmesriigid viiksid läbi nõuetekohased kontrollid tagamaks, et liidu rahalisi vahendeid 

sel viisil ei väärkasutataks; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud selle poliitikavaldkonna kulutuste 

korrektsuse peamiste riskide kohta, näiteks riskid, mis tulenevad inimkapitali 

investeeringute mittemateriaalsest olemusest, tegevuste mitmekesisusest ning projekte 

teostavate (tihti väikese mastaabiga) partnerite suurest arvust; tervitab sellega seoses 

komisjoni võetud konkreetseid leevendusmeetmeid, sealhulgas nii ennetavaid kui ka 

parandusmeetmeid, ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 

peadirektoraadi poolt läbi viidud riskipõhiseid auditeid; tunneb heameelt lihtsustatud 

kuluvõimaluste kasutamise üle, mis vähendavad toetusesaajate halduskoormust ning on 

liikmesriikide jaoks vähem veaohtlikud; palub komisjonil ergutada liikmesriike mitte 

kohaldama ESFi projektide suhtes rangemaid eeskirju kui riiklikest vahenditest 

rahastatavate projektide suhtes; 

5. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriikide ametiasutused, kes vastutavad 

struktuurifondide haldamise eest, lahendaksid probleemi, et liidu projektide suhtes 

rakendatakse kõrgemat personalikulude määra kui riiklikest vahenditest rahastatavate 

projektide suhtes; 

6. märgib, et liikmesriikide tahe liidu vahendeid ära kasutada peaks taotlema ESFi 

toetatavate tulemuste ja eesmärkide saavutamist ning ei tohi takistada mõjusate 

kontrollimehhanismide järjepidevat kasutamist, mis võib – eriti rahastamiskõlblikkuse 

perioodi lõpus – kaasa tuua eeskirjade rikkumiste tuvastamata jätmise ning selliste 

projektide rahastamise, mis on liiga kallid, halvasti rakendatud või millega tõenäoliselt ei 

saavutata soovitud tulemust; 

                                                 
1 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 

(EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 2010, 31.7.2006, lk 25). 
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7. võtab teadmiseks kontrollikoja soovituse selle kohta, et komisjon peaks võtma koos 

liikmesriikidega järelmeetmeid seoses puudustega, mis tuvastati tööhõive, 

sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi tehtud riskipõhises 

juhtimiskontrolli temaatilises auditis, ning väljendab heameelt komisjoni koostatud uute 

suuniste üle, et veelgi tugevdada juhtimiskontrolli usaldusväärsust programmitöö 

perioodil 2014–2020; need suunised, mis tuginevad eelmise programmiperioodi jooksul 

saadud kogemustele, on liikmesriikidele esitatud ning need avaldatakse 2015. aasta 

esimesel poolel; rõhutab, et on väga oluline, et liikmesriikide ametiasutused kasutaksid 

neile kättesaadavat teavet vigade tuvastamiseks ja parandamiseks enne komisjonilt kulude 

hüvitamise taotlemist, sest see vähendaks märkimisväärselt veamäära tööhõive ja 

sotsiaalküsimuste valdkonnas; 

8. ergutab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraati püüdlema oma 

ESFiga seotud eesmärgi poole liikuda vigade parandamise vajaduse juurest edasi vigade 

vältimise poole ning toetab nimetatud peadirektoraadi püüdlusi aidata nendel 

liikmesriikidel, kelle veamäär on ESFi puhul kõige kõrgem, parandada oma süsteeme 

valitsevate parimate tavade abil; märgib sellega seoses, et tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 

sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi haldussuutlikkus ja struktuur peaksid vastama tema 

tööle ja tema kohustustele liikmesriikide ees. 
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