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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et tulemusliku ja hoolikalt läbimõeldud sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
puhul tuleb võtta arvesse sotsiaal-majanduslikke, demograafilisi ja 
automatiseerimisprobleeme ning probleeme, mida põhjustab liidu võetud süsinikuheite 
vähendamise kohustus, ning et nende poliitiliste meetmetega peaksid kaasnema hästi 
suunatud investeerimisstrateegiad ja need peaksid olema jätkuvalt oluliseks 
eeltingimuseks jätkusuutlikule majanduskasvule, mis on üks peamisi tegureid 
kvaliteetse tööhõive saavutamiseks, ebavõrdsuse vähendamiseks ning ülespoole 
suunatud sotsiaalse lähenemise ja ühtekuuluvuse edendamiseks;

2. väljendab heameelt tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas parlamendi kaheksandal 
ametiajal toimunud poliitiliste arengute üle, kuid rõhutab, et poliitiliste algatuste 
elluviimiseks tuleb neid nõuetekohaselt, piisavalt ja õigeaegselt rahastada;

3. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peaks aitama kaasa strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkide saavutamisele sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas, mis näivad olevat tööhõive 
määra eesmärgi osas saavutatavad, kuid ei ole veel kaugeltki saavutatud selles osas, mis 
puudutab eesmärki vähendada vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste 
arvu, eelkõige kuna üha enam töötavaid inimesi on vaesuse ohus;

4. rõhutab samuti vajadust ühitada liidu poliitikavaldkondade ja programmide strateegiline 
suunitlus järjest rohkem kestliku arengu eesmärkidega ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas visandatud sotsiaalsete põhimõtetega, mis tuleks täiel määral lõimida liidu 
rahastamisprogrammide sätetesse ja Euroopa poolaastasse; 

5. rõhutab sellega seoses vajadust ulatuslike poliitiliste reformide ja integreeritud 
lähenemisviiside järele, millega tugevdada sotsiaalset kaasamist, võidelda noorte 
töötuse ja pikaajalise töötuse vastu ning leida lahendused vanemaealiste ja puudega 
isikute töölesobivuse probleemile, mida on sageli eiratud;

6. toonitab seetõttu, kui tähtis on piisavalt rahastada finantsraamistiku 2014–2020 selliseid 
programme ja algatusi, millega püütakse edendada kaasavat majanduskasvu, võidelda 
töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, vähendada ebavõrdsust ning edendada 
ülespoole suunatud sotsiaalset lähenemist, eriti kui need on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele ühiskonnaliikmetele;

7. rõhutab, et neid programme ja algatusi tuleb piisavalt rahastada 2020. aastal ja kuni 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku programmitöö etapi alguseni;

8. on seetõttu vastu vahendite vähendamisele eelarveridadel 04 01 01, 04 01 02 01, 
04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 ja 13 08 01;

9. tuletab samuti meelde, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute vahel tuleb leida 
nõuetekohane tasakaal, et oleks võimalik realiseerida nende programmide ja algatuste 
täielikku potentsiaali;
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10. rõhutab, et töötajate kaasamisel ja osalemisel ettevõtet puudutavates küsimustes on 
märkimisväärne positiivne mõju nende tootlikkusele, tervisele ja heaolule, töökohtade 
kvaliteedile ja palkade tasemele; rõhutab lisaks, et eelarveread, mille vahenditest 
toetatakse sotsiaaldialoogi liidus, on äärmiselt tähtsad sotsiaalpartnerite suuremaks 
kaasamiseks, näiteks Euroopa poolaasta raames ja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamisel; nõuab seetõttu suuremaid assigneeringuid töösuhete ja sotsiaalse dialoogi 
valdkonnas;

11. rõhutab, kui oluline on eelarveline vastutus ja prioriteetide seadmine, et tagada liidu 
kodanikele vahendite tõeliselt optimaalne kasutamine, sealhulgas suurem keskendumine 
tõenditel põhinevale poliitikakujundamisele ning erilise tähelepanu pööramine 
sotsiaalsetele, piirkondlikele ja territoriaalsetele erinevustele;

12. on veendunud, et kõigi tulevaste kulutuste aluseks peaks olema Euroopa lisaväärtuse 
põhimõte; rõhutab, et liidu vahenditest rahastamine peaks seega kajastama 
tulemuspõhise avaliku eelarvestamise mudelit, milles iga eelarverea juurde kuuluvad 
mõõdetavad eesmärgid ja väljundid; toonitab sellega seoses, kui tähtis on liidu 
rahastatavate asutuste aruandekohustus ja läbipaistvus;

13. tunnustab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), noorte tööhõive algatuse, Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (EGF), Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi (EaSI) ja enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (FEAD) olulist 
rolli ning rõhutab, et nende vahenditega tuleks luua koostoimeid, mis aitavad vähendada 
sotsiaalseid erinevusi ja ebavõrdsust ning tagada, et ühtegi sihtrühma ei jäeta protsessis 
tähelepanuta; hoiatab, et igasugune eelarve kärpimine neis valdkondades võib 
vähendada nende poliitikavahendite tulemuslikkust ja raskendada eesmärkide 
saavutamist;

14. rõhutab sellega seoses vajadust võtta arvesse väikeste liikmesriikide ja kaugete 
piirkondade (sealhulgas ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimate 
piirkondade) olusid; rõhutab, et eelkõige tuleb parandada ülemeremaade ja 
-territooriumide (kelle haldusressursid ning erialateadmised on nende eristaatuse ja 
väiksuse tõttu piiratud) juurdepääsu rahastamisele; on veendunud, et eelkõige EGF peab 
kajastama väikeste tööturgude ja väikeste liikmesriikide turgude tegelikke olusid, eriti 
seoses VKEsid hõlmavate taotlustega ning seal, kus koondamised ja töökohtade 
üleviimine mõjutavad tõsiselt tööhõive määrasid ja kohalikku või piirkondlikku 
majandust;

15. rõhutab, et nende vahendite ja programmide abil ellu viidud tegevuse tulemuseks 
peaksid alati olema strateegilised meetmed, millel on selgelt määratletud sihid ja 
eesmärgid, ning et tõhusad ja tulemuslikud kulutused on niisama olulised kui 
kogueelarve ülemmäärad; toonitab sellega seoses, kui oluline on tõeline tulemustele 
orienteerituse kultuur, mille eesmärk on optimeerida rahaliste vahendite kasutamist, 
analüüsida programmide madala tulemuslikkuse põhjuseid ja võtta meetmeid olukorra 
parandamiseks;

16. tunnustab sellega seoses püüdlusi muuta 2020. aasta eelarvest vahendite taotlemise 
menetlused läbipaistvamaks ja ligipääsetavamaks;

17. palub, et komisjon ja liikmesriigid võimaldaksid liidu 2020. aasta programmide 
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elluviimisel vajalikku paindlikkust, eriti EGFi osas, et leevendada Ühendkuningriigi 
liidust lahkumise mõju liikmesriikides asuvatele töötajatele ja üksustele; tunnustab 
sellega seoses komisjoni ettepanekut muuta EGFi praeguse programmi kohaldamisala 
nii, et see võimaldaks toetada töötajaid, kes Ühendkuningriigi liidust lahkumisest 
põhjustatud häirete tõttu mujale üle viiakse;

18. võtab teadmiseks, et praegune ESF, noorte tööhõive algatus, FEAD, EaSI ning Euroopa 
terviseprogramm koondatakse alates 2021. aastast ESF+ alla; kinnitab oma seisukohta, 
et finantsraamistiku 2021–2027 raames tuleb ESF+ suurendada 120 457 000 000 eurole 
jooksevhindades; palub, et komisjon esitaks finantsteabe ja teabe eelarveeraldiste kohta 
viisil, mis võimaldab ESF+ arvandmeid ja eelnimetatud programmide alamrubriike 
võrrelda praeguste pakettidega; lükkab tagasi nõukogu ettepaneku EaSI tegevussuunale 
PROGRESS 2020. aastaks eraldatavate vahendite oluliseks vähendamiseks (5 miljoni 
euro võrra) ning soovitab jätta selle eelarve vähemalt võrdseks komisjoni ettepanekus 
tooduga; rõhutab sellega seoses, et kõik seadusandlikud ja eelarvemuudatused peaksid 
põhinema tõenditel ja nende mõju mõistmisel, toimuma kooskõlas parema õigusloome 
tegevuskavaga, eeldama mitte lihtsalt väljundite mõõtmist, vaid arvuliselt väljendatud ja 
võrreldavate tulemuste hindamist ning lähtuma kõigist Euroopa Kontrollikoja 
asjaomastest soovitustest;

19. rõhutab, et jätkuvate eelarvepiirangute kontekstis on ülioluline kasutada parimal viisil 
ära 2020. aasta üldeelarve, eriti mis puudutab jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
kvaliteetsete töökohtade loomist toetavat poliitikat, nagu tulevasi oskusi käsitlevad 
strateegiad, kutseharidus ja -õpe, oskuste täiendamine ja ümberõpe ning meetmed, mille 
abil toetada hästi toimivaid tööturge ja paremat kohanemist demograafiliste muutustega, 
eelkõige parandades haavatavate ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade (nagu eakad 
ja puuetega inimesed) integreerimist tööturule ning rakendades integratsiooni- ja 
vaesuse vähendamise meetmeid; märgib, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on pakkunud 
välja mitu katseprojekti ja ettevalmistavat meedet, mis on suunatud sotsiaalselt tõrjutud 
kogukondadele;

20. toetab innukalt kõigi majandus- ja tööstusharude kõiki investeeringuid uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtmisse, pöörates eriti tähelepanu töötajate õigeaegset 
töökohavahetust kiirendavatele ja selliste muutuste võimalikke kahjulikke 
kõrvalmõjusid (näiteks struktuurne tööpuudus, tuluerinevuste suurenemine või 
piirkondlikud ja territoriaalsed erinevused) leevendavatele eriprogrammidele; märgib 
sellega seoses liidu rahastamisvahendite rolli ettevõtete ja töötajate toetamisel 
üleminekul digitaalsele ja keskkonnasõbralikumale majandusele;

21. rõhutab kutsehariduse ja -õppe tähtsust digiajastul; palub komisjonil uurida täiendavaid 
võimalusi kutseharidus- ja -õppeprogrammide toetamiseks, eriti tarkvaraarenduse ja 
infotehnoloogia valdkonnas;

22. juhib tähelepanu sellele, et ehkki noorte töötuse määrade vähenemine liidus on 
positiivne, on noorte tulevikuvõimaluste puudumine liidu teatavates osades reaalne 
sotsiaalne probleem – kusjuures olukord on liikmesriigiti ja piirkonniti suuresti erinev – 
ning noored on endiselt teistest suuremas vaesuse ning sotsiaalse ja majandusliku 
tõrjutuse ohus; rõhutab, et see vajab uuenduslikke ja sihipäraseid lahendusi, mida saaks 
kiirelt rakendada, et olukorda juba lähiajal konkreetselt parandada; ootab seetõttu, et 
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komisjon ja liikmesriigid muudaksid võitluse noorte töötuse vastu oma prioriteediks, 
mis peaks kajastuma 2020. aasta eelarves;

23. rõhutab seetõttu ebavõrdsuse ja noorte töölesobivusega tegelemise meetmeid 
edendavate fondide ja muude rahastamisvahendite, nimelt noortegarantii, noorte 
tööhõive algatuse, ESFi ja programmi „Erasmus+“ olulisust;

24. rõhutab eriti noorte tööhõive algatuse rolli noorte töötuse vähendamisel ja võtab 
teadmiseks komisjoni ettepaneku suurendada 2020. aastal noorte tööhõive algatusele 
eraldatavaid vahendeid 116 miljoni euro võrra; on siiski seisukohal, et see summa on 
ebapiisav; nõuab seepärast noorte tööhõive algatuse kulukohustuste assigneeringute 
suurendamist 600 miljoni euro võrra;

25. tervitab samuti komisjoni presidendi kandidaadi Ursula von der Leyeni 
poliitikasuunistes esitatud lubadust noortegarantiid tugevdada ja muuta see alaliseks 
vahendiks, millel on senisest suurem eelarve ja korrapärane aruandlus;

26. taunib asjaolu, et enam kui veerand kõigist lastest liidus elab vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus;

27. ootab, et avaldatakse lastegarantii teostatavusuuring, mis peaks olema edasise tegevuse 
elluviimise aluseks, kuid palub komisjonil võtta täiel määral arvesse ettepanekuid 
lastegarantiid käsitlevate ettevalmistavate meetmete teostamiseks, mis lisati 2017., 
2018. ja 2019. aasta eelarvetesse ja mille rahastamise tase võimaldab järgmisel 
programmitöö perioodil (2021–2027) viia läbi lastegarantii täieliku katseetapi;

28. tervitab sellega seoses komisjoni presidendi kandidaadi Ursula von der Leyeni 
poliitikasuunistes esitatud lubadust luua Euroopa lastegarantii, mis aitaks tagada liidus 
igale vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevale lapsele juurdepääsu kõige 
põhilisematele õigustele, nagu tervishoid ja haridus;

29. rõhutab vajadust edendada haavatavate laste sotsiaalset kaasamist ja eriti leevendada 
roma laste olukorda, eelkõige edendades nende pääsu koolidesse; märgib, et 
katseprojekt oleks sobiv vahend, mille abil selle küsimusega tegeleda;

30. rõhutab, et ametite roll mitmesuguste tööhõive- ja sotsiaalküsimustega tegelemisel ja 
andmete kogumisel on väga oluline; rõhutab, et ametite ülesanded muutuvad ja 
laienevad pidevalt ning seetõttu tuleb neile anda vajalikud vahendid oma ülesannete 
täitmiseks ning liidu seadusandlike ja poliitiliste eesmärkide saavutamise võimalikult 
tõhusaks toetamiseks; nõuab seetõttu ametitele antud uute ülesannete ja nende üldise 
tulemuslikkuse põhjalikku hindamist, et tagada ainult asjakohased ja tõhusad 
eelarveeraldised;

31. võtab teadmiseks eeldatavasti 2019. aastal tööd alustava Euroopa Tööjõuameti (ELA) 
loomise; juhib tähelepanu vajadusele reserveerida selle jaoks piisavad rahalised 
vahendid; toonitab, et see rahastamine ei saa toimuda teiste tööhõive- ja 
sotsiaalvaldkonna ametite ja eelarveridade eraldiste ümberpaigutamise kaudu ning et 
ELA kui uus asutus vajab sujuvaks toimimiseks uusi vahendeid; rõhutab eelkõige, et 
ELA loomine ei tohi kaasa tuua EURESi vahendite ja võimekuse vähenemist, kuna 
viimasel on tähtis roll liidu kodanikest töötajate liikuvuse hõlbustamisel ning see pakub 
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teenuseid ja partnerlust tööotsijatele ja tööandjatele, tööturuasutustele, 
sotsiaalpartneritele ja kohalikele omavalitsustele; rõhutab seetõttu vajadust säilitada nii 
ELA kui ka EURESi jaoks selged ja eraldi eelarveread;

32. kordab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed, kui need on hoolikalt ette 
valmistatud, on tööhõive, eriti noorte tööhõive edendamise ja sotsiaalse kaasamise 
valdkonnas uute meetmete algatamisel ja uue poliitika kujundamisel väga väärtuslikud 
vahendid ning neid võib kasutada andmete ja tõendite kogumiseks, et parandada liidu 
tulevasi tööhõivestrateegiaid; märgib, et varasemalt on mitmeid tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ideid edukalt katseprojektide ja ettevalmistavate meetmetena ellu 
viidud; palub eelarvepädevatel institutsioonidel lisada 2020. aasta eelarvesse kaheksa 
parlamendikomisjoni välja pakutud katseprojekti ja ettevalmistavat meedet, mis 
käsitlevad eriti haavatavate rühmade (romad, eriti roma lapsed, ebasoodsas olukorras 
olevad noored, väikese sissetulekuga leibkonnad, eakad inimesed) sotsiaalset kaasamist, 
noorte töötust, töötervishoidu ja tööohutust ning miinimumpalka; soovitab kõigi 
rubriikide all olevad varud täielikult ära kasutada;

33. märgib, et Euroopa Parlamendi jaoks on ülimalt tähtis saada komisjonilt korrapäraselt 
teavet katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete elluviimise eri etappide kohta, 
sealhulgas tulemuste nõuetekohase hindamise ja neist liidu kodanikele tuleneva 
lisaväärtuse kohta; rõhutab, et kui komisjon katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid 
hindab, on tähtis teha seda läbipaistvalt.
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