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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib murelikult, et tööhõive ja sotsiaalküsimuste poliitikavaldkonna hinnanguline 

veamäär oli 2014. aastal 3,7 %, mis on veidi kõrgem kui sellele eelnenud aastal (3,1 %); 

toonitab, et see tähendab 2 % sihtmärgist madalama veamäära saavutamisel sammu tagasi; 

2. peab kiiduväärseks, et kontrollikoja aruandes analüüsiti liidu eelarve täitmist strateegia 

„Euroopa 2020” seisukohast; võtab teadmiseks tähelepaneku, et ELi eelarvetoetus ei ole 

peamiste eesmärkide (näiteks tööhõivet ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemist 

puudutavad eesmärgid) saavutamise kontekstis eraldi määratletud;  

3. peab tervitatavaks ka komisjoni soovitusi, et strateegia „Euroopa 2020“ ja mitmeaastane 

finantsraamistik peavad olema paremini ühtlustatud ja kõrgetasemeliste poliitiliste 

eesmärkide alusel tuleb koostada kasulikud tegevuseesmärgid, ning rõhutab, et tähtis on 

keskenduda nii toimivusele ja tulemustele kui ka lisaväärtusele, eelkõige tööhõive ja 

sotsiaalvaldkonnaga seotud peamiste eesmärkide puhul, kus komisjonil puudub pädevus 

õiguslikult siduva raamistiku loomiseks; palub komisjonil edasi arendada tulemusnäitajaid 

ja järelevalvesüsteeme, et võrrelda tulemusi eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidega, 

olla tulevaste eesmärkide püstitamisel paremini informeeritud ja suurendada ELi kulutuste 

tõhusust; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud programmis „Horisont 2020” osalevate 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suurema eeskirjade eiramise riski 

kohta; toetab komisjoni vastust, et VKEde kaasamine programmi on majanduskasvu ja 

tööhõive suurendamiseks hädavajalik, ning märgib, et VKEde halduseeskirju on 

lihtsustatud, ja toonitab, et edasine lihtsustamine tooks kaasa VKEde suurema kaasatuse; 

rõhutab VKEde kaudu jätkusuutlike töökohtade loomise tähtsust; 

5. märgib, et VKEd on Euroopa suurimad töökohtade loojad, ning on seisukohal, et rohkem 

on võimalik ära teha selleks, et suurendada nende osalemist ELi rahastamisprogrammides; 

palub komisjonil võtta täiendavaid meetmeid, mis edendavad VKEde aktiivset osalemist, 

muu hulgas rakendades põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”; 

6. märgib, et peamised Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kulutuste korrektsust ohustavad riskid 

tulenevad jätkuvalt inimkapitali tehtavate investeeringute mittemateriaalsest olemusest, 

tegevuste mitmekesisusest ja projekte teostavate (tihti väikeste) partnerite suurest arvust; 

palub komisjonil jätkata konkreetsete leevendusmeetmetega, sh nii ennetavate kui ka 

parandusmeetmetega; 

7. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 17/2015 järeldused, mis käsitlevad 

ESFi vahendite ümbersuunamist aastatel 2012–2014; võtab murelikult teadmiseks 

puudused komisjoni aruandluses nende vahendite mõju kohta ning on seisukohal, et 

edasised sammud tulemustepõhise poliitika poole on hädavajalikud, et tagada 

usaldusväärne finantsaruandlus ja ELi vahendite tõhus kasutamine; 

8. väljendab muret, et kõrgemad veamäärad, millele järgnesid peatamised ja katkestused, 
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võivad mõjutada perioodi 2007–2013 programmide edukat sulgemist; 

9. on seisukohal, et lihtsustatud kuluvõimaluste laiema kasutamise edendamine võiks 

vähendada halduskoormust ja vigade arvu ning aidata paremini keskenduda toimivusele ja 

tulemustele; toonitab siiski, et lihtsustatud kuluvõimalusi tuleks kohaldada õiguskindluse 

ja usalduse keskkonnas ning nendega peaks kaasnema eeliste hindamine ja sidusrühmade 

täielik kaasamine kõikidel tasanditel; rõhutab, et lihtsustatud kuluvõimalused peaksid 

jääma liikmesriikide käsutuses olevaks võimaluseks; 

10. nõuab, et liikmesriigid väldiksid Euroopa Sotsiaalfondi rakendamisega seotud eeskirjade 

ja nõuete keerukamaks muutmist, mis tekitab täiendavat koormust toetusesaajatele ja 

suurendab vigade ohtu; 

11. väljendab muret asjaolu üle, et kontrollikoja poolt kontrollitud tööhõive ja 

sotsiaalküsimuste poliitikavaldkonna 178 tehingust oli vigadest mõjutatud 62 (34,8 %), 

millest 12 (6,7 %) olid 20 % ületavad kvantifitseeritavad vead; nõuab tungivalt, et 

komisjon rakendaks parandusmeetmeid ja ranget korda, et vähendada eeskirjade eiramise 

riski selles poliitikavaldkonnas, ja võtaks järelmeetmeid kontrollikoja tuvastatud 

rahastamiskõlbmatute kulude juhtumite puhul; 

12. peab kahetsusväärseks, et nende Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmide osakaal, mille 

veamäär on kõrgem kui 5 %, on tõusnud 2013. aasta 18,8 %-lt 2014. aastal 22,9 %-ni ning 

et nendest määradest mõjutatud maksete maht on kasvanud hüppeliselt 11,2 %-lt 25,2 %-

ni; 

13. juhib tähelepanu kontrollikoja korduvale tähelepanekule, et veamäär oleks madalam, kui 

riiklikud ametiasutused oleksid enne komisjonile maksetaotluste saatmist paremini ära 

kasutanud olemasolevat teavet; nõuab sellega seoses, et liikmesriigid ja riiklikud 

ametiasutused teostaksid põhjalikumat kontrolli ning hoiduksid taotlemast nõuetele 

mittevastavate kulude hüvitamist; 

14. ergutab liikmesriike kasutama riskihindamisvahendit Arachne ning ergutab komisjoni 

jätkuvalt andma liikmesriikidele asjakohaseid suuniseid ja tehnilist abi juhtimis- ja 

kontrollinõuete korrektseks rakendamiseks perioodil 2014–2020; nõuab, et komisjon 

tõhustaks heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel; 

15. palub komisjonil täita kontrollikoja soovitused tagamaks, et liidu eelarve täitmine aitaks 

paremini kaasa strateegia „Euroopa 2020” tööhõive ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 

peamiste eesmärkide saavutamisele; sellega seoses ootab, et komisjon ja liikmesriigid 

kasutaksid paremaid tulemusnäitajaid ning parandaksid aruandlust perioodil 2014–2020 

saavutatud tulemuste kohta; 

16. nõustub kontrollikoja soovitusega, milles palutakse liikmesriikidel tagada kulude kiire 

hüvitamine toetusesaajatele ranges vastavuses ajaliste piirangutega, nagu on ette nähtud 

eeskirjades. 
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