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ETTEPANEKUD

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

Soovitused

1. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika peab aitama vähendada makromajanduslikku 
tasakaalustamatust ELis ning edendada majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide ning eelkõige selle hariduse, tööhõive ja vaesuse 
vähendamise alaste eesmärkide kohaselt;

2. on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika tulemused, eriti sotsiaalsel tasandil, ja kriisi mõju 
nõuavad seda, et eelarve planeerimise perioodiks nähtaks ette piisav paindlikkus 
ümberplaneerimise abil, mis võimaldamaks ELil viia ellu antitsüklilist poliitikat;

3. nõuab, et uues mitmeaastases finantsraamistikus nähtaks ette piisav rahastamispakett 
selleks, et EL jääks kodanike silmis usaldusväärseks ja saaks saavutada strateegia 
„Euroopa 2020” ambitsioonikad eesmärgid;

4. rõhutab, et praegust majandus- ja sotsiaalkriisi silmas pidades on mitmeaastase 
finantsraamistikuga vaja toetada ja ergutada majandustegevuse elavdamisele suunatud 
investeeringuid, kuid eelkõige on vaja tõendada tema lisandväärtust struktuursete 
probleemidega toimetulekul, eriti mis puudutab töötust ja vaesust, millega liikmesriigid 
silmitsi seisavad;

5. nõuab, et uue raamistiku ja uute rahastamisvahenditega taastataks kodanike usaldus 
Euroopa projekti vastu, edendades aluslepingu artiklis 9 sätestatud horisontaalset 
sotsiaalklauslit, et tagada tööhõive kõrge tase ja piisav sotsiaalne kaitse, võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu, parandada haridus- ja koolitustaset ning tervisekaitset;

6. nõuab, et vähemalt 25% ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud rahalistest vahenditest 
eraldataks Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) tööalase konkurentsivõime edendamiseks ja 
sotsiaalvaldkonna investeeringute stimuleerimiseks;

7. teeb ettepaneku, et need kulukohustused, mille osas ei ole liikmesriigid veel kahe aasta 
pärast makseid teinud, paigutataks ümber liidu teistele programmidele ja/või meetmetele;

8. rõhutab, et oluline on tugevdada ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eest vastutavate 
asutuste haldussuutlikkust, et parandada struktuurifondide haldamist ja mõjutada selle 
kaudu riigiasutuste haldussuutlikkust; toetab komisjoni selleteemalisi ettepanekuid;

9. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ja rõhutab vajadust suunata vähemalt 20% ESFi 
vahenditest sotsiaalse kaasamise edendamisele ja vaesuse vastu võitlemisele;

10. on kindlalt veendunud, et struktuurifondide raames makromajanduslike tingimustega 
seoses kavandatavad sanktsioonid on vastuolus ELi solidaarsuse põhimõttega; nõuab 
makromajanduslike tingimuste tühistamist;
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11. on kindlalt veendunud, et Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmil on oluline roll Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpoliitika väljatöötamise ja 
koordineerimise toetamisel, mikrokrediidi kättesaadavuse parandamisel ja töötajate 
piiriülese liikuvuse edendamisel; pidades silmas uute töökohtade loomise ning tööpuuduse 
ja vaesuse vastu võitlemisega seotud probleeme, palub programmi rahastamispaketi 
suurendamist 5% võrra vastavalt oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonile „Tulevikku 
investeerimine ning uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel”;

12. nõuab, et mitmeaastases finantsraamistikus võetaks arvesse noorte rasket olukorda 
tööturul; teeb seega ettepaneku käivitada Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi osana noortele suunatud algatuse, millele nähtaks ette eraldi 150 
miljoni euro suurune rahastamispakett;

13. tuletab meelde Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) tähtsat rolli 
globaliseerumise, tööstuse ümberstruktureerimise ja ootamatu kriisi negatiivse mõju vastu 
võitlemisel; tunnustab selle kui kiire sekkumisvahendi lisaväärtust, millega aidatakse töö 
kaotanutel kiiresti uuesti tööturule siseneda; nõuab EGFi jätkamist ja parandamist pärast 
2014. aastat instrumendina, millele kõigil töötajate kategooriatel oleks võrdsetel 
tingimustel juurdepääs; rõhutab vajadust julgustada liikmesriike EGFi kasutama, et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020” tulemused, juhtida restruktureerimist ja edendada 
uusi oskusi, sealhulgas seoses uute jätkusuutlike kvaliteetsete töökohtadega; rõhutab 
samuti vajadust lihtsustada ja kiirendada toetuste maksmise menetlust;

14. rõhutab, et enim puudust kannatavatele inimestele suunatud programm, milles pööratakse 
muu hulgas eritähelepanu toidupuudusele, peaks parandama Euroopa vaeste olukorda; 
tuletab meelde, et komisjon on võtnud endale sellega seoses kohustuse esitada õigeaegselt 
seadusandlik ettepanek, et tagada asjaomase programmi toetamise jätkamine pärast 2014. 
aastat uue õigusliku aluse kohaselt ja eraldi rahastamispaketiga (mis ei ole seotud 20% 
vahenditega, mis on ESFile eraldatud sotsiaalse kaasamise ja vaesuse vastu võitlemise 
edendamiseks), pöörates erilist tähelepanu selliste organisatsioonide toetamisele, kes 
tegelevad enim puudust kannatavate isikute toetamisega, ja toidupuuduse struktuurse 
probleemiga tegelemisele;

15. rõhutab partnerluslepingute tähtsust ja vajadust, et Euroopa Parlamendi liikmed oleksid 
seirekomisjonides esindatud ja nende töösse tõeliselt kaasatud;

16. tuletab meelde, et oluline on sotsiaalpartnereid rahastatavate programmide rakendamisse 
aktiivselt kaasata, et tagada ühtekuuluvuspoliitika eelarve optimaalne täitmine;

17. juhib tähelepanu sellele, et poliitilised otsused peavad põhinema objektiivsetel, ulatuslikel 
ja usaldusväärsetel andmetel ja analüüsidel; rõhutab vajadust näha ELi ametitele ette 
piisavad rahalised vahendid nende ülesannete täitmiseks ja selleks, et nad saaksid vastata 
nõuetele, mida seavad neile institutsioonid, kellest nad sõltuvad.

Muudatusettepanekud 
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta 
Lõige 13 – esimene taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi eesmärk on osutada 
täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad 
maailma kaubanduse struktuursete 
muutuste tagajärgede tõttu, et aidata neil 
tagasi pöörduda tööturule, ning 
põllumajandustootjatele, kes kannatavad 
globaliseerumise mõjude tõttu.

13. Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi eesmärk on osutada 
täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad 
maailma kaubanduses globaliseerumisest 
tingitud oluliste struktuursete muutuste või 
tööstuse ümberstruktureerimise 
tagajärgede tõttu või ootamatu kriisi 
põhjustatud tõsiste häirete tõttu, et aidata 
neil tagasi pöörduda tööturule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta
Lõige 13 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fond ei või ületada iga-aastast 
maksimaalset summat 429 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades). 

Reserviks on igal aastal ette nähtud 500 
miljonit eurot (2011. aasta hindades) ja 
seda on vastavalt finantsmäärusele 
võimalik kasutada kuni aastani n+1. See 
reserv lisatakse Euroopa Liidu 
üldeelarvesse kui „määratlemata 
otstarbega assigneering”.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta
Lõige 13 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku 
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tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus.

tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele, kuigi 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid 
tavaliselt ümber ei paigutata. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus.



AD\913629ET.doc 7/7 PE491.355v03-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 18.9.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

36
2
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric 
Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, 
Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês 
Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov 
Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, 
Csaba Sógor


