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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et tööhõivepoliitika tulemuslik ja hoolikalt läbimõeldud täiustamine, milles 
võetakse arvesse demograafilisi ja automatiseerimisprobleeme ning millega kaasnevad 
sihipärased investeerimisstrateegiad ja vastutustundlik eelarvepoliitika, on jätkuvalt oluline 
jätkusuutliku majanduskasvu eeltingimus, mis on kvaliteetse tööhõive saavutamise ja 
ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise oluline tegur;

2. rõhutab, et 2020. aasta eelarve peaks aitama kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide 
saavutamisele sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas, mis näivad olevat tööhõive eesmärgi osas 
saavutatavad, kuid ei ole veel kaugeltki saavutatud, kui pidada silmas eesmärki vähendada 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste arvu; rõhutab sellega seoses vajadust 
ulatuslike poliitiliste reformide ja integreeritud lähenemisviiside järele, et võidelda noorte 
töötuse ja pikaajalise töötuse vastu ning leida lahendused vanemaealiste inimeste 
tööhõivega seotud ent sageli tähelepanuta jäetud probleemidele;

3. tunnustab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), noortegarantii, Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi (EGF), Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) 
ning enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (FEAD) olulist rolli; rõhutab 
sellega seoses, et nendes valdkondades rakendatud meetmete tulemuseks peaksid alati 
olema strateegilised meetmed, millel on selgelt määratletud sihid ja eesmärgid ning et 
tõhusad ja tulemuslikud kulutused on niisama olulised kui eelarve ülemmäärad;

4. võtab teadmiseks, et ESFi, noorte tööhõive algatust, Euroopa abifondi (FEAD), Euroopa 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa terviseprogrammi tuleb 
ESF+ raames alates 2021. aastast ratsionaliseerida; nõuab, et komisjon esitaks 
finantsteavet viisil, mida oleks võimalik võrrelda tulemuslikkust käsitleva teabega; 
väljendab muret Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi PROGRESS 
tegevussuuna raames eraldatavate vahendite olulise vähendamise pärast (5 miljoni euro 
võrra), mille pakkus välja nõukogu; rõhutab sellega seoses, et kõik seadusandlikud ja 
eelarvet puudutavad muudatused peaksid põhinema tõenditel, nende mõju mõistmisel ja 
toimuma kooskõlas parema õigusloome tegevuskava ning Euroopa Kontrollikoja 
asjaomaste soovitustega;

5. rõhutab, et jätkuvate eelarvepiirangute kontekstis on ülioluline kasutada parimal viisil ära 
2020. aasta üldeelarve, sealhulgas tulevasi oskusi käsitlevad strateegiad ja meetmed, et 
toetada muutusi tööturul ja paremini kohaneda demograafiliste muutustega ning eelkõige 
parandada potentsiaalselt haavatavate ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
integreerimist tööturule;

6. rõhutab, kui oluline on eelarveline vastutus ja prioriteetide seadmine, et tagada liidu 
kodanikele tegelik hinna ja kvaliteedi suhe, sealhulgas suurem keskendumine tõenditel 
põhinevale poliitikakujundamisele ning erilise tähelepanu pööramine sotsiaalsele, 
piirkondlikule ja territoriaalsele ebavõrdsusele;

7. väljendab heameelt tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas 8. ametiajal toimunud 
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poliitiliste arengute üle, kuid rõhutab, et tegevuse alustamiseks tuleb poliitilised algatused 
nõuetekohaselt ja õigeaegselt rahastada;

8. rõhutab, et ametite roll mitmesuguste tööhõive- ja sotsiaalküsimustega tegelemisel ja 
andmete kogumisel on väga oluline; rõhutab, et neile tuleb ülesandeid juurde ning seetõttu 
tuleb neile eraldada vajalikud vahendid vastavate ülesannete täitmiseks; nõuab seetõttu 
ametitele antud uute ülesannete ja nende üldise tulemuslikkuse põhjalikku hindamist, et 
tagada ainult asjakohased ja tõhusad eelarveeraldised;

9. kordab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on tööhõive 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;

10. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi jaoks on ülimalt tähtis saada komisjonilt 
korrapäraselt teavet katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamise eri etappide 
kohta, sealhulgas tulemuste nõuetekohase hindamise ja nende lisaväärtuse kohta Euroopa 
kodanikele.


