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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et töökohtade loomist ja heaolu suurenemist tagab kõige paremini 

majanduskasv ning seetõttu tuleb struktuurifondide vahendeid kasutada majanduskasvu 

soodustamseks senisest tõhusamalt;  

2.  võtab teadmiseks, et komisjon on rubriigi 1 „Arukas ja kaasav majanduskasv“ 

koguassigneeringuid võrreldes eelmise aastaga suurendanud (kulukohustuste 

assigneeringuid 2,5 % ja maksete assigneeringuid 18,3 %); võtab peale selle teadmiseks, 

et alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ assigneeringuid 

on suurendatud proportsionaalselt rohkem (kulukohustuste assigneeringuid on 

suurendatud 2,4 % ja maksete assigneeringuid 25,7 %); 

3. toonitab, et 2018. aasta eelarvel peab olema keskne osa liidu poolt liidu majanduskasvu ja 

töökohtade loomisesse tehtava panuse tõhustamisel; 

4. tuletab meelde, et noorte töötuse määr on liidus endiselt väga kõrge ning et eriti 

murettekitav on töötute noorte, eelkõige mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-

noorte) olukord; rõhutab, et selle probleemi lahendamiseks tuleb tingimata tagada noorte 

tööhõive algatuse ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu noortegarantii asjakohane ja õigeaegne 

rahastamine; 

5.  tuletab meelde, et nagu mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel kokku lepiti, tuleb 

noorte tööhõive algatusele tagada 2018.–2020. aastal vähemalt 700 miljonit eurot, mis 

tuleb 2018., 2019. ja 2020. aasta vahel jagada kolmeks võrdseks osaks (st iga osa suurus 

on 233,33 miljonit eurot), nagu seda on 2018. aasta eelarve projektis arvesse võetud; 

nõuab ka piisavaid maksete assigneeringuid, et tagada noorte tööhõive algatuse 

nõuetekohane rakendamine;  

6. rõhutab, kui oluline on piisav rahastamine ja eelarve hea haldamine selliste mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 programmide puhul, mille eesmärk on võidelda töötuse, 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu (nt noorte tööhõive algatus, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond (EGF), Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmi eri suunad ja Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks); tunneb 

heameelt selle üle, et EGFi (kulukohustuste) assigneeringuid on suurendatud 2 % ja enim 

puudustkannatavate isikute Euroopa abifondi (kulukohustuste) assigneeringuid 1,9 %; 

7. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on näinud Euroopa solidaarsuskorpusele ette 

72,8 miljoni euro suuruse rahasumma (seniks, kuni seadusandja võtab alusakti vastu, tuleb 

assigneeringud paigutada reservi), ja et 2018. aastal on Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmi alaprogrammi „Progress“ tegevussuunale ette nähtud 2,5 miljonit 

eurot;  


