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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku valimistejärgne läbivaatamine on hädavajalik 

ning et selle raames tuleb tegeleda ELi ja liikmesriikide ees seisvate püsivate ning uute 

poliitiliste mureküsimustega ja prioriteetidega, näiteks suure vaesuse määraga, sotsiaalse 

tõrjutusega, töötusega, ebavõrdsusega ja pagulaste küsimusega, et tagada nende 

eesmärkide saavutamine, mille EL võttis oma strateegiaga „Euroopa 2020“; rõhutab, et 

vahendite ümberjagamine hädaolukordade puhul ei ole jätkusuutlik lahendus; rõhutab, et 

tuleb säilitada kehtivad vahenditega seotud kohustused, et saavutada liidu strateegilised 

eesmärgid ning suurem majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus; nõuab 

mitmeaastase finantsraamistiku töötuse ja sotsiaalpoliitika konkreetsete ülemmäärade 

ülespoole korrigeerimist ja mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkuse laiendamist, et 

see võimaldaks reageerida ettenägematutele sotsiaalsetele olukordadele; 

2. märgib, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärad ületati ning see seab 

kahtluse alla mitmeaastase finantsraamistiku elujõulisuse tsükli teisel poolel; palub seega 

komisjonil läbi viia mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade ja mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse sätete põhjalik vahehindamine ja võtta nõuetekohaselt arvesse 

hindamise järeldusi, et luua liidule elujõuline eelarveraamistik, mis võimaldaks täita 

esmatähtsad eesmärgid ja viia edukalt ellu kõige tähtsamad projektid; 

3. rõhutab, et tööhõive määr ELis on praegu 69,2%, mis on tugevalt allpool strateegia 

„Euroopa 2020“ sihist, ning et töötus on endiselt kõrge naiste, noorte, vanemaealiste ning 

ebasoodsas olukorras olevate inimeste seas ja et Euroopas on üle 12 miljoni inimese, kes 

on pikaajalised töötud ja moodustavad ELi tööealisest elanikkonnast 5 %; tuletab meelde 

hiljuti vastu võetud nõukogu 15. veebruari 2016. aasta soovitust, mis käsitleb pikaajaliste 

töötute integreerimist tööturule1, mis on taas näidanud vajadust üleliidulise tugeva 

poliitika ja rohkemate vahendite järele; nõuab suuremate Euroopa avaliku ja erasektori 

investeeringute tegemist oskustesse ning kvaliteetsete ja jätkusuutlike töökohtade 

loomisesse, muu hulgas keskkonnahoidlikesse töökohtadesse ja töökohtadesse 

sotsiaalmajanduses ning sotsiaal-, tervishoiu- ha hooldussektoris, mis tuleb saavutada 

Euroopa Sotsiaalfondi sihtotstarbelise kasutamise ja tugevdamise kaudu; 

4. märgib, et kogu noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatud rahastamispakett rakendati ellu 

juba 2014.–2015. aastal ja et saadaolevad arvandmed näitavad praegu selle täielikku 

täitmist; nõuab, et jätkataks noorte tööhõive algatusega, mille toimimist tuleks analüüsida 

ja hinnata, nagu taotleti 2016. aasta eelarve osana vastu võetud ühisavalduses, võttes 

seejuures arvesse kontrollikoja aruannet, mis eeldatavasti saab valmis 2017. aasta alguses; 

nõuab noorte tööhõive algatuse toimimise täiustamiseks vajalike paranduste tegemist, et 

tagada, et nende investeeringute tõhusus ja tulemuslikkus on programmi eesmärkide 

saavutamiseks piisav; nõuab selle algatuse jaoks vahendite eraldamist vähemalt kuni 

2020. aastani; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et noorte töötusega võitlemine on esmatähtis prioriteet ning 

                                                 
1 ELT C 67, 20.2.2016, lk 1. 
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kutsub liikmesriike üles edendama noorte seas ettevõtlust ja kvaliteetset õpipoisiõpet, mis 

on töökohtade loomist ja otsest juurdepääsu tööhõivele ergutavad vahendid, tagades samal 

ajal eelkõige tööhõive kaitse ja piisava sotsiaalkindlustuskaitse; rõhutab vajadust suunata 

piisavalt vahendeid praktikantide liikuvuse soodustamisse, kes peaksid saama kasutada 

programmi „Erasmus“ vahendeid samadel tingimustel kui üliõpilased; 

6. märgib, et EURESt ja deklareerimata tööd käsitlevat Euroopa platvormi reguleerivad 

õigusaktid põhinevad Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahenditel, 

ning nõuab sellele programmile ELi eelarvest piisava rahastamise tagamist, seadmata ohtu 

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi programmi „Progress“ ning 

mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna ülesandeid; nõuab, et säilitatakse 

programmi „Progress“ tegevussuunale praegu eraldatud 61 % vahenditest, et eeskätt 

toetada sotsiaalset kaasamist ja vaesuse vähendamist edendavaid projektide ja liidu 

tasandi võrgustikke; 

7. rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja enim puudust kannatavate isikute jaoks 

mõeldud Euroopa abifondi vahenditest ei piisa majanduskriisi halvimate tagajärgedega, 

see tähendab kasvava ebavõrdsuse ja vaesusega toimetulekuks seoses noorte ja 

pikaajaliste töötute tööturult kõrvalejäämisega, ning pagulaste enneolematu vooluga 

toimetulekuks, kutsub komisjoni üles suurendama sotsiaalpoliitika rahastamist ning 

tugevdama seeläbi ühtekuuluvuspoliitikat, et oleks võimalik tagada pagulaste sotsiaalne 

integreerimine ja kaasamine tööturule, ning jälgida samal ajal ka ELi tööhõive ja 

sotsiaalse kaasatuse edendamise eesmärke; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema 

mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames vajaduse korral ettepanekut ESFi 

vahendite osa suurendamiseks ühtekuuluvuspoliitika eelarves; nõuab, et ESFi meetmete 

riiklikke eraldisi ei tohi vähendada ja et ELi eelarvest tehtavate maksete jaoks tuleb igal 

aastal tagada piisav rahakäive; 

8. juhib tähelepanu, et strateegia „Euroopa 2020“ vaesusega seotud eesmärki ei ole kaugeltki 

saavutatud, mis viitab asjaolule, et selle valdkonna poliitika on ebaõnnestunud, eriti 

haavatavas olukorras olevate inimeste jaoks; nõuab mõjuhinnangute ja parima pakkumise 

analüüside tegemist, et selgitada välja selle ebaõnnestumise põhjused; juhib tähelepanu 

asjaolule, et 24,4 % Euroopa elanikest on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus ning et 

nende arv on 2008. aastast kasvanud 5 miljoni võrra; nõuab suurema rahalise abi 

eraldamist sotsiaalpoliitika meetmetele, et edendada sotsiaalseid investeeringuid, 

sealhulgas kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ja sotsiaalmajandust; kutsub komisjoni üles 

kaaluma minimaalselt 25% ESFi vahendite eraldamist võitluseks vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutusega, ning kontrollima hoolikalt eraldatud vahendite tõhusat kasutamist sel 

eesmärgil; 

9. juhib tähelepanu laste vaesuse äärmiselt suurele probleemile Euroopas, mis mõjutab 

rohkem kui 20 miljonit last (27,8 % ELi 28 liikmesriigis ning peaaegu 50% teatavates 

liikmesriikides), kes elavad perekondades, kus puuduvad igapäevased sissetulekud ja 

põhiteenused, näiteks toiduained, elamispind, haridus ja tervishoid; kordab oma nõuet 

komisjonile ja liikmesriikidele lastegarantii loomiseks, et keskenduda praegustes vaesuse 

leevendamise poliitikasuundumustes lastele, tagada selle poliitika täielikuks elluviimiseks 

vajalikud vahendid ning aidata vanemaid sihipäraste sekkumiste, näiteks koolituste ja 

oskuste arendamise abil välja sotsiaalsest tõrjutusest ja töötusest; 
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10. leiab, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kaudu mobiliseerimiseks 

saadaolevaks maksimaalseks aasta summaks peab jääma vähemalt 150 miljonit eurot 

(2011. aasta hindades), sest hoolimata senisest alakasutusest on sellel meetmel suur 

potentsiaal nende töötajate toetamiseks, keda mõjutasid majanduse suured 

struktuurimuutused; 

11. rõhutab, et kõigi viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi (eriti Euroopa 

Sotsiaalfondi (ESF) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)) ning teiste ELi vahendite 

vahelisel koostoimel ja koordineerimisel on potentsiaali nende vahendite tõhususe 

suurendamiseks ning neid tuleks täiendavalt arendada; 

12. tuletab meelde, et ELi eelarve on osaliselt suure finantsvõimendusega investeeringute 

eelarve ning võib olla tugev vahend Euroopa lisaväärtusega strateegiliste investeeringute 

suurendamiseks, mis on kooskõlas jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu ja 

kvaliteetsete töökohtade loomise ning suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse tekitamise 

eesmärgiga; on arvamusel, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus tuleb 

võtta arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) mõju olemasolevatele 

ELi programmidele, pidades silmas nende programmide tähtsust eelkõige majandusarengu 

ja töökohtade loomise jaoks, võttes arvesse ka seda, et EFSI-l on täita investeeringute 

taastamisel Euroopas; 

13. rõhutab, et investeeringud teadus- ja arendustegevusse on määrava tähtsusega Euroopa 

majanduse konkurentsivõime ja töökohtade loomise puhul; märgib samas, et kooskõlas 

Eurostati viimaste kättesaadavate andmetega moodustasid investeeringud teadus- ja 

arendustegevusse vaid 2,03 % ELi sisemajanduse koguproduktist ning see on tunduvalt 

madalam strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgist; palub seega tungivalt, et komisjon leiaks 

viisi, kuidas kompenseerida täielikult programmile „Horisont 2020“ jaotatud vahendite 

vähendamine Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärgil; 

14. rõhutab, et ühine põllumajanduspoliitika aitab eriti maapiirkondades märkimisväärselt 

kaasa majanduskasvule ja tööhõivele, ning juhib tähelepanu sellele, et iga töökoht 

põllumajandussektoris loob seitse kaudset töökohta; kutsub üles säilitama mitmeaastase 

finantsraamistiku rubriigis 2 märgitud summasid, võttes arvesse ühise 

põllumajanduspoliitika määravat rolli tööhõive valdkonnas; tuletab meelde, et ühine 

põllumajanduspoliitika võimaldab vähendada nii põllumajandusettevõtete sissetulekute 

volatiilsust kui ka (eriti noortel) põllumajandustootjatel luua oma põllumajandusettevõte 

ning seda arendada, et see oleks kasumlik, edukas ning aitaks luua otseseid ja kaudseid 

töökohti; 

15. pidades silmas, et 13,1% ELi 27 liikmesriigi SKPst on kulutatud pankade päästmisele, 

samal ajal kui ELi eelarve on väiksem kui 1%, kutsub liikmesriike üles tagama kõigi 

vajalike vahendite eraldamine, et leida tulemuslik lahendus praegu ELi ees seisvatele 

äärmiselt tõsistele probleemidele. 
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