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ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks parlamendi määratletud strateegiat, nimelt pidada seadusandlike 
ettepanekute üle läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku arvnäitajatesse sekkumata; 
on veendunud, et parlament peab hindama strateegia tulemust;

2. peab kahetsusväärseks, et 2011. aasta arvnäitajad püsivhindades, mille komisjon esitas 
läbirääkimiste alusena, ei võimaldanud võtta täielikult arvesse liikmesriikide vajaduste 
tegelikku olukorda, eriti tööhõive ja sotsiaalse languse osas; rõhutab, et puudulike 
andmete, eelkõige puudulike statistiliste andmete omamine mõjutab negatiivselt poliitikat 
ja võimendab võimalikku negatiivset suhtumist ELi eelarvesse;

3. peab kahetsusväärseks, et seadusandlike ettepanekutega seotud elemente arutati ja 
nendekohased otsused võeti vastu Euroopa Ülemkogu poolt, selle asemel et nende üle 
läbirääkimisi pidada ja leppida nendes kokku nõukogu asjakohase koosseisu ja vastutava 
parlamendikomisjoni tasandil; rõhutab, et nõukogu on eiranud parlamenti tema 
kaasseadusandja rollis, eriti seoses noorte tööhõive algatusega; tuletab Euroopa 
Ülemkogule meelde, et vastavalt aluslepingu sätetele ei ole tal seadusandlikke volitusi; 
hoiatab seetõttu, et mõlemad kaasseadusandjad peavad tulevikus vältima mis tahes 
seadusandlike volituste ülekandmist Euroopa Ülemkogule;

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Ülemkogu järeldusi tuleb käsitleda kui 
läbirääkimisjuhiseid nõukogule; peab väga kahetsusväärseks, et kõnealune probleem 
tähistas läbirääkimisi ELi mitmeaastaste programmide, eriti Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi üle; 

5. peab kahetsusväärseks, et kuigi kaasseadusandjad leppisid kokku esildatud 
rahastamisprogrammide ulatuse laiendamises, ei suudetud seda vastavusse viia vastavate 
rahaeraldiste suurendamistega, ning et vähendamisi ei õnnestunud ära hoida; peab eriti 
kahetsusväärseks asjaolu, et eraldisi ESFile on alates fondi asutamisest pidevalt 
vähendatud, hoolimata sellest, et fondi ulatust on aja jooksul laiendatud; taunib asjaolu, et 
esildatud ESFi rahastamispaketti, mis moodustab 25% ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, 
ei suudetud ajavahemikku 2014–2020 käsitlevatel läbirääkimistel säilitada; samuti taunib 
asjaolu, et EGFi aastast ülemmäära on võrreldes teiste rahastamisvahenditega 
ebaproportsionaalselt vähendatud; peab kahetsusväärseks parlamendi kodukorra artikli 20 
kohaldamist kõikide mitmeaastase finantsraamistikuga seotud dokumentide suhtes, kuna 
see on piiranud parlamendiliikmete demokraatlikku õigust väljendada ennast näiteks ESFi 
rahastamispaketi miinimumväärtuse osas;

6. rõhutab, et Lissaboni lepingus sisalduva reformi üks eesmärk oli muuta liidu 
finantsraamistiku loomise protsess demokraatlikumaks, ning avaldab kahetsust, et selles 
kontekstis ja seoses seadusandlike ettepanekutega ajavahemikuks 2014–2020 ei ole 
nõuetekohaselt kasutatud võimalust tegutseda täielikult aluslepingu vaimus;

7. peab kahetsusväärseks, et eelseisvast mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja 
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lõppemisest ja eelseisvatest Euroopa Parlamendi valimistest tulenevast ilmselgest ajalisest 
survest hoolimata hilinesid läbirääkimised Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi üle ja Euroopa abifondi üle enim puudustkannatavate isikute jaoks sisuga 
mitteseotud põhjustel oluliselt, mille tulemuseks on kokkulepete õigeaegseks 
saavutamiseks vastuvõetamatult tihe ajakava; peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon 
esitas Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) asutamise 
ettepaneku tunduvalt hiljem, kui ajakavas ette nähtud;

8. märgib, et parlamendi asjaomased osalejad ei teinud läbirääkimispositsioonide muutusi 
teistele alati õigel ajal täiel määral teatavaks, mis aeg-ajalt mõjutas parlamendi 
lähenemisviisi ühtsust;

9. juhib Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kogemuste põhjal 
tähelepanu sellele, kui raske on pidada mitmete eri poliitikavaldkondade mitmeaastaste 
programmide sarnaste horisontaalsete elementide üle eraldi läbirääkimisi, mis toob kaasa 
erinevad tulemused ja takistab ühtset lähenemisviisi ning nõrgendab seega veelgi 
parlamendi läbirääkimispositsiooni; on seisukohal, et süsteemsem lähenemisviis annaks 
paremaid tulemusi;

10. rõhutab seadusandlike ettepanekute, eriti ESFi puudutavate seadusandlike ettepanekute 
üle peetavate läbirääkimiste problemaatilist sõltuvust mitmeaastase finantsraamistiku 
üldise raamistiku üle peetavate läbirääkimiste edusammudest;

11. peab kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas aluslepingu sätetest hoolimata pidada 
seadusandlike ettepanekute üle läbirääkimisi ainult osaliste üldiste lähenemisviiside alusel 
või üldiste lähenemisviiside alusel ilma parlamendi esitatud muudatusettepanekutel 
põhineva mandaadita, mis põhjustas viivitusi ja ummikseise läbirääkimistes eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfondi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa 
abifondi üle enim puudustkannatavate isikute jaoks;

12. avaldab kahetsust, et parlament otsustas nõukoguga õigusliku aluse üle peetavatel 
läbirääkimistel mitte täielikult ära kasutada seadusandliku tavamenetluse pakutavaid 
võimalusi; leiab sellega seoses, et erilist tähelepanu tuleks pöörata juhtumitele, kus 
leitakse, et seadusandlik ettepanek kuulub rohkem kui ühe parlamendikomisjoni
pädevusse; on arvamusel, et nendel erijuhtudel tuleks nõukoguga peetavateks 
läbirääkimisteks saada mandaat täiskogult, et tagada laiaulatuslik toetus, tugevdada 
parlamendi läbirääkimispositsiooni ja kindlustada läbipaistvus;

13. leiab, et hoolimata sellest, et nõukoguga läbiräägitud kokkulepetele tuleks anda võimalus 
sujuvaks vastuvõtmiseks täiskogul, ei tohi see toimuda selle hinnaga, et täiskogult 
võetakse ära igasugune võimalus kokkulepitud tekste parandada; on arvamusel, et sellist 
menetlust võiks kohaldada üksnes siis, kui kokkulepitud teksti üle valitseb väga 
laiaulatuslik poliitiline konsensus; kutsub oma pädevat komisjoni seetõttu üles uurima 
võimalust kohaldada esimese ja teise lugemise kokkulepete suhtes parlamendi kodukorra 
artikli 138 sätteid;

14. tuletab meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku aastate 2014–2017 kulukohustuste 
assigneeringute ülemmäära raames olemas olevad varud moodustavad komisjoni 
kalkuleeritava mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha 
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kättesaadavaks lisaks mitmeaastases finantsraamistikus aastate 2016–2020 kohta kindlaks 
määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive algatusega 
seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks;

15. kutsub komisjoni ja parlamendi järgmist koosseisu üles hoolikalt läbi vaatama strateegia 
„Euroopa 2020” saavutusi, eelkõige tööhõivega seotud eesmärke, ning kasutama 
läbivaatamisklauslit, et lisada rahalisi vahendeid kõnealuse strateegia edendamiseks, 
võttes arvesse asjaolu, et praeguse kriisi negatiivne mõju on selle ohtu seadnud;

16. tuletab meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku eelseisev läbivaatamine ei tohi 
negatiivselt mõjutada eelnevalt eraldatud ühtekuuluvuspoliitika riiklikke 
rahastamispakette ja eelkõige ESFi eraldisi;

17. palub komisjoni järgmisel koosseisul tegeleda noorte töötuse probleemiga, tehes 
mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise protsessi raames ettepaneku suurendada 
oluliselt noorte tööhõive algatuse eelarvet;

18. juhib komisjoni ja parlamendi järgmise koosseisu tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Sotsiaalfondi määrus näeb ette, et lisaks mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 
protsessile võib noorte tööhõive algatuse vahendid aastateks 2016–2020 suurendamise 
eesmärgil läbi vaadata eelarvemenetluse raames vastavalt määruse (EL) 1311/2013 
artiklile 14;

19. väljendab sügavat kahetsust asjaolu pärast, et mis tahes eelarvearuteludel nõukogus on 
mitmete aastate jooksul tooni andnud nn õiglase tagastuse loogika, ja rõhutab, et see 
olukord on suuresti tingitud praegusest ELi rahastamise süsteemist, mille kohaselt 85% 
tuludest pärineb riiklikest vahenditest, mitte Rooma lepinguga ettenähtud tegelikest 
omavahenditest;

20. märgib, et Euroopa Ülemkogu kasutas mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
kogumahu üle otsustades ülevalt-alla lähenemisviisi, mis omakorda annab tunnistust 
murettekitavast lahknevusest ühelt poolt Euroopa Ülemkogu poolt võetud ELi poliitiliste 
kohustuse ning teiselt poolt tema soovimatuse vahel neid piisavalt rahastada; rõhutab, et 
parlament on alahinnanud Euroopa Ülemkogu suutlikkust hinnata Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju parlamendi volitustele seoses mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmisega, ja seda lähenemisviisi säilitada;

21. on veendunud, et mis tahes otsusele finantsraamistiku kohta peaks eelnema – ning ka 
sellise otsuse aluseks olema – tõeline poliitiline arutelu ELi eelarve rolli, ülesande ja 
lisaväärtuse ning selle kooskõla kohta liidu poliitilise strateegia ning liidule määratud 
tegevuseesmärkidega.
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