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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et 2019. aasta eelarve peaks aitama kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide 

saavutamisele sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas, kus on kõige vähem edenetud, ning 

Euroopa sotsiaalõiguste samba edukale rakendamisele, eriti mis puudutab võitlust noorte 

töötuse ja pikaajalise töötuse, kasvava ebavõrdsuse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu; 

rõhutab sellega seoses, et 2019. aasta eelarvet ei saa käsitleda väljaspool mitmeaastast 

finantsraamistikku (2014–2020); 

2. tuletab meelde, et majanduse jõuline elavdamine ja jätkusuutlik majanduskasv on 

tähtsaimad tegurid kvaliteetse tööhõive tagamisele kaasa aitavate inimväärsete töökohtade 

loomise, jagatud jõukuse suurendamise ja ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise 

ergutamisel ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid tuleks tõhusamalt 

suunata töökohtade loomisse, kaasava majanduskasvu edendamisse, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse ergutamisse, struktuurireformide toetamisse, ebavõrdsuse 

vähendamisse ning ja oskuste täiendamise meetmete ja elukestva õppe edendamisse; 

rõhutab teadusuuringute ja innovatsiooni olulisust majanduskasvu ja töökohtade loomise 

edendamiseks; 

3. rõhutab vajadust eraldada vahendeid võitluseks vaesuse, eelkõige laste vaesuse vastu ja 

toetusmeetmeteks, millega rahuldatakse laste põhivajadusi, nagu toit, eluase, haridus ja 

tervishoid;  

4. toonitab, kui oluline on nende programmide ja algatuste piisav rahastamine mitmeaastases 

finantsraamistikus (2014–2020), mille eesmärk on tegeleda töötuse, vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutusega, ning eriti selliste programmide ja algatuste rahastamine, mis on suunatud 

ühiskonnas kõige ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele, näiteks Euroopa 

Sotsiaalfond (ESF), noorte tööhõive algatus, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fond (EGF), Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) eri 

suunad, sh VKEde kui töökohtade loomise allika toetamine, ning Euroopa abifond enim 

puudust kannatavate isikute jaoks; nõuab seetõttu, et nende programmide vahendeid tuleks 

2019. aasta eelarves reaalväärtuses suurendada või säilitada need vähemalt eelmise aasta 

tasemel;  

5. rõhutab lisaks, et eelarveread, kust toetatakse Euroopa sotsiaaldialoogi ja sotsiaalpartnerite 

meetmeid, on väga olulised seoses sotsiaalpartnerite suurema kaasamisega näiteks 

Euroopa poolaasta ja Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisse; on seisukohal, et 

selline rahastamine on seega hädavajalik; 

6. toonitab, et noorte tulevikuvõimaluste vähesus on mõnes piirkonnas väga reaalne 

sotsiaalne kriis, mis nõuab uuenduslikke ja sihtotstarbelisi lahendusi, mida saaks kiirelt 

rakendada, et olukorda lühikeses perspektiivis konkreetselt parandada; ootab seetõttu, et 

2019. aasta eelarve kajastaks jätkuvalt noorte töötuse vastu võitlemiseks seatud kõrget 

sihti; 

7. võtab kohustuse võtta kiiresti vastu vajalikud muudatused noorte tööhõive algatust ja ESFi 

käsitlevates õigusaktides, et soodustada noorte tööhõive algatuse assigneeringute 
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ambitsioonikat suurendamist 2019. aastal, ilma et kahjustataks mis tahes muude ESFi 

raames liikmesriikides ellu viidavate programmide rahastamist, et võimaluse korral võtta 

liikmesriikidelt nende noorte tööhõivele ette nähtud ESFi assigneeringutele vastav 

kohustus, kuid üksnes tingimusel, et kavandatavad muudatused ei võimalda liikmesriike 

vabastada nende selles küsimuses juba võetud finantskohustustest ega vähenda üldiselt 

noorte töötuse vastasele võitlusele ette nähtud ELi eelarve assigneeringuid; 

8. tunnistab, et noortegarantii tähendab edusammu võitluses noorte töötuse vastu; märgib 

siiski, et viimased tõendid näitavad, et noortegarantii ei saavuta mõnes piirkonnas 

eeldatud tempos oodatavaid tulemusi põhjustel, mis ei ole seotud kavaga, vaid selle 

rakendamisega, peamiselt seetõttu, et mõne riigi valitsus ei taha teha kompromisse või 

puudub poliitiline tahe, sotsiaalpartnereid ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 

kaasatakse vähe, pakkumiste kvaliteet on olnud küsitav või pärast pakkumise lõppu ei 

suudeta osalejaid tõhusalt tööturule integreerida; 

9. nõuab, et jätkataks noorte tööhõive algatuse rakendamise parandamiseks tehtavaid 

jõupingutusi, muu hulgas tagades, et töö-, haridus- või koolituspakkumised vastavad 

osalejate profiilile ja tööturu nõudlusele, et osalejad leiaksid püsivad töökohad; 

10. palub komisjonil käivitada lisaks noorte tööhõive algatusele noorte tööhõive 

eriprogrammi, mille eelarve oleks 500 miljonit eurot ja eesmärk toetada kvaliteetsete 

tööhõiveprogrammide rakendamist, mis edendaksid töökohtade loomist ja 

ettevõtlusvõimalusi nendes ELi piirkondades, kus noorte töötus on üle 40 %; rõhutab, et 

sellest kavast tuleks rahastada innovatsiooni, kvaliteeti ja häid tavasid ning premeerida 

projekte, millel on kõige kõrgem kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tase seoses alla 30-

aastastele töökohtade loomisega; 

11. märgib, et seni on 2018. aasta eelarves ette nähtud maksete assigneeringud olnud piisavad, 

et rahuldada liikmesriikide maksetaotlused, ning komisjoni prognoosi kohaselt peaksid 

need vastama nende aastavajadustele, erinevalt praeguse programmitöö perioodi 

varasematest aastatest, kuna struktuurifonde ei kasutatud siis nii kiiresti kui loodeti; 

rõhutab, et seepärast tuleb 2019. aasta eelarves ette näha piisavad maksete assigneeringud; 

märgib, et madala kasutamise määra on osaliselt põhjustanud haldustõkked; nõuab 

seetõttu haldustõkete jätkuvat vähendamist, et parandada juurdepääsu rahastusele;  

12. nõuab, et 2019. aasta eelarves oleks ESFile tagatud piisavad assigneeringud ja eelkõige 

maksete assigneeringud, sest algamas on intensiivse rakendamise periood ning 

liikmesriikide maksetaotluste hulk kasvab; 

13. tuletab meelde, et proportsionaalsuse põhimõte peab struktuuriprogrammide haldamisel ja 

kontrollimisel olema ülimuslik; palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida võimalusi 

kehtestada projektijuhtide jaoks taotluste esitamise veebisüsteem, mis soodustab rohkem 

halduslikku lihtsustamist; 

14. kutsub komisjoni üles tegema paremini kindlaks ja jälgima EaSI ja ESFi raames tööjõu 

liikuvusele suunatud rahastust ning tagama vahendite vastastikune täiendavus ja parem 

tulemusseire ning seeläbi nende tulemuslik ja tõhus kasutamine, kooskõlas Euroopa 

Kontrollikoja eriaruandega nr 06/2018; 

15. kordab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on väga väärtuslikud uute meetmete 
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ja poliitika algatamise vahendid; kordab, et mitu tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esitatud 

ideed on katseprojektide või ettevalmisvate meetmete kujul edukalt ellu viidud; nõuab, et 

komisjon esitaks Euroopa Parlamendile korrapäraselt ja üksikasjalikult ülevaated 

katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete elluviimise eri etappide kohta, ning kutsub 

komisjoni üles rakendama neid projekte ja meetmeid kiiresti ning pidama kinni nende 

sisust, milles on kokku lepitud Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ja mis on nende poolt 

heaks kiidetud; 

16. rõhutab kõikide tööhõive- ja sotsiaalküsimuste ametite (Cedefop, Euroopa Koolitusfond, 

Eurofound ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) olulist panust 

mitmesuguste tööhõive- ja sotsiaalküsimustega tegelemisel; toonitab sellega seoses, et 

nende ülesanded üha suurenevad ning seetõttu tuleb neile anda ka vajalikud rahalised ja 

inimressursid, mis võimaldavad neil oma ülesandeid täita ning tagada, et ELi 

seadusandlike ja poliitiliste eesmärkide saavutamist toetatakse võimalikult hästi; toetab 

eeldatavasti 2019. aastal tööd alustava Euroopa Tööjõuameti loomist; rõhutab vajadust 

eraldada täiendavaid rahalisi vahendeid, et tagada piisavate rahaliste vahendite olemasolu 

ameti loomiseks, ning toonitab, et seda ei ole võimalik saavutada muude tööhõive- ja 

sotsiaalküsimustega tegelevate asutuste eraldiste ümberpaigutamise teel; 

17. kordab oma muret Iirimaa koefitsiendi suurenemise negatiivse eelarvemõju pärast, mis 

ähvardab aina rohkem kahjustada Eurofoundi rahalist suutlikkust oma mandaati täita; 

ootab, et liidu institutsioonid võtaksid meetmeid, et korvata Eurofoundi 2016. aasta 

heakskiidu andmise aruandes nimetatud mõju; rõhutab, et vaja on täiendavat rahastust 

ameti teadustöö taseme säilitamiseks ning eelkõige üleeuroopaliste küsitluste vallas 

tehtava töö kindlustamiseks. 
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