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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et 2017. aasta oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku neljas 
rakendamisaasta ja kõik rahastamisprogrammid toimivad nüüd täielikult;

2. võtab teadmiseks asjaolu, et liidu eelarvest tehtud maksete üldine hinnanguline veamäär 
on mõne viimase aasta jooksul pidevalt langenud (2014. aastal oli veamäär 4,4 %, 
2015. aastal 3,8 %, 2016. aastal 3,1 % ja 2017. aastal 2,4 %); peab kiiduväärseks, et 
kontrollikoda esitas 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
korrektsuse kohta märkusega arvamuse;

3. märgib rahuloluga, et enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi väljundid ja 
tulemused on praeguse ajakava kohaselt saavutatavad ning fondist toetatakse riikide 
jõupingutusi vaesuse kaotamiseks ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks;

4. märgib murelikult, et poliitikavaldkonna „majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus“ hinnanguline veamäär on kõrge (3,0 %), st kõrgem kui olulisuse piirmäär 
(2 %) ja kogu liidu eelarve veamäär tervikuna (2,4 %), ning märgib, et avastatud vigade 
hulk ja mõju näitavad püsivaid puudusi korraldusasutuste deklareeritud kulude 
korrektsuses; märgib aga, et see on eelnenud aasta määrast (4,8 %) madalam; võtab 
teadmiseks, et selle poliitikavaldkonna suhteliselt kõrge hinnangulise veamäära 
põhjuseks on peamiselt toetuskõlbmatud kulud toetusesaajate deklaratsioonides, 
toetuskõlbmatute tegevuste, projektide või toetusesaajate valimine ning avalikke 
hankeid käsitlevate õigusaktide rikkumine; rõhutab vajadust võtta mõjusaid meetmeid, 
et vähendada nimetatud vigade allikaid ning saavutada samas hea tulemuslikkus;

5. märgib murega, et valdkonnas „konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“ on hinnanguline veamäär 4,2 %, mis on veidi kõrgem kui 2016. aastal 
(4,1%), ning et suurem osa vigadest olid seotud teadusprojektide toetusesaajate 
deklareeritud rahastamiskõlbmatute personali- ja muude otseste kulude hüvitamisega 
või rahastamiskõlbmatute projektide/toetusesaajatega; rõhutab vajadust võtta mõjusaid 
meetmeid, et vähendada nimetatud vigade allikaid ning saavutada samas hea 
tulemuslikkus; peab kahetsusväärseks asjaolu, et nagu ka varasematel aastatel, oli 
liikmesriikidel suure hulga vigade puhul tegelikult piisavalt teavet, et neid vältida, 
tuvastada ja parandada; märgib, et kui komisjon ja liikmesriigid oleksid kogu nende 
käsutuses olevat teavet asjakohaselt kasutanud, oleks rubriigi hinnanguline veamäär 
olnud 1,5 % võrra madalam;

6. märgib, et kontrollikoda hindas majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
valdkonnas 113 lõpuleviidud projekti ning 65 %-l neist oli olemas tulemuslikkuse 
mõõtmise süsteem koos rakenduskava eesmärkidega seotud väljundi- ja 
tulemusnäitajatega; juhib tähelepanu asjaolule, et see näitaja on võrreldes eelmiste 
aastatega paranenud; märgib murega, et 30 %-l projektidest ei olnud tulemusnäitajaid 
ega eesmärke ette nähtud, mistõttu oli võimatu hinnata nende osatähtsust programmi 
üldeesmärkide saavutamisel;
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7. märgib, et komisjoni andmetel tegid liikmesriigid Euroopa Sotsiaalfondiga seoses 
väljaspool noorte tööhõive algatust vähe hindamisi; palub liikmesriikidel Euroopa 
Sotsiaalfondi süstemaatiliselt hinnata, et poliitika kujundamine põhineks tõenditel, ning 
kutsub komisjoni üles seda soodustama;

8. tuletab meelde, et noorte töötust käsitlevas kontrollikoja eriaruandes nr 5/2017 leidis 
kontrollikoda, et ehkki noortegarantii rakendamisel on tehtud mõningaid edusamme ja 
üht-teist ka saavutatud, ei vasta olukord noortegarantii algatuse käivitamisel valitsenud 
ootustele; rõhutab siiski, et noorte tööhõive algatus ja noortegarantii on endiselt ühed 
kõige uuenduslikumad ja ambitsioonikamad poliitilised lahendused noorte tööpuuduse 
leevendamiseks majanduskriisi järel ning seetõttu peaksid liit, riigiasutused ja 
piirkondlikud asutused neid jätkuvalt rahaliselt ja poliitiliselt toetama;

9. rõhutab, et selleks, et teha kindlaks, kas noorte tööhõive algatuse eelarvet on hästi 
kasutatud ja kas on saavutatud lõppeesmärk aidata noortel töötutel leida püsivat tööd, 
tuleb algatuse toimimist usaldusväärsete ja võrreldavate andmete alusel hoolikalt ja 
läbipaistvalt jälgida ning neid liikmesriike, kes ei ole edusamme teinud, tuleb 
mõjusamalt ergutada; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid parandaksid kiiresti 
järelevalvet, aruandlust ja andmete kvaliteeti ning tagaksid, et noorte tööhõive algatuse 
praeguse rakendamise kohta kogutakse usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid ja 
arvandmeid ning tehakse need kättesaadavaks õigeaegselt ja sagedamini, kui on nõutud 
nende iga-aastase aruandluskohustuse raames, nagu on sätestatud ESFi määruse artikli 
19 lõikes 2; kutsub komisjoni üles vaatama läbi oma suunised andmete kogumise kohta 
kooskõlas Euroopa Kontrollikoja soovitustega, et vähendada tulemuste ülehindamist;

10. tuletab meelde, et kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 22/2018 „Liikuvus 
programmi „Erasmus + raames“, et kuna kutsehariduse ja -õppe kaasamine programmi 
„Erasmus +“ toob programmi palju erinevamatele kodanikele lähemale, saaks 
programmi kutsehariduse ja -õppe haru veelgi parandada, näiteks suurema 
järjepidevusega oma iga-aastastes tööprogrammides, vähendatud haldusmenetluste ning 
komisjoni suurema toetuse kaudu kutseharidus- ja -õppeasutustele partnerite leidmisel;

11. tuletab meelde, et kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 06/2018 „Töötajate vaba 
liikumine“, et tööjõu liikuvusele eraldatavate ELi rahaliste vahendite parem 
väljaselgitamine ja järelevalve aitaks tagada vahendite koordineerimist ja vastastikust 
täiendavust;

12. peab tervitatavaks Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kolme 
tegevussuuna raames 2017. aastal saavutatud tulemusi; juhib tähelepanu Euroopa 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi toetuse tähtsusele, eelkõige aga selle 
programmi „Progress“ ja Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) 
tegevussuundade tähtsusele Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisel; märgib siiski 
murega, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna alla kuuluva sotsiaalse ettevõtluse temaatiline osa on 
endiselt ebatõhus; peab kiiduväärseks, et komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), et see kasutaks sotsiaalse ettevõtluse temaatilise osa 
vahendid kogu summas ära.
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