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ETTEPANEKUD

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

1. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda jätkas hindamist tööhõive ja sotsiaalküsimuste 
valdkonnas, kasutades selleks arvukatest tehingutest koosnevat valimit; peab 
kahetsusväärseks selles poliitikavaldkonnas tõusnud veamäära, mis oli 2012. aastal 3,2%
(eelmisel aastal 2,2%); märgib, et nimetatud veamäär oli siiski kõikide 
poliitikavaldkondade madalaim; 

2. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on tähtis ja peamine 
poliitikavahend tööhõive- ja sotsiaalpoliitika rakendamisel, eelkõige majanduslanguse 
perioodil, kui investeerimine inimkapitali, tööhõivesse ja sotsiaalsesse kaasatusse on kõige 
hädavajalikum; märgib, et ESFi kulutused moodustasid 2012. aastal kogu 
poliitikavaldkonna kulutustest ligikaudu 97%; 

3. kordab oma üleskutset teostada rahastamisvahendite, eelkõige ESFi, Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi asjakohaste osade ja 
Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” üle järelevalvet ning mõõta nende 
tulemuslikkust strateegias „Euroopa 2020” ning Euroopa poolaasta iga-aastases protsessis 
sätestatud konkreetsete poliitiliste eesmärkide suhtes; 

4. peab kahetsusväärseks rahastamiskõlbmatutest projektidest ja kuludest tulenevaid vigu; 
kordab oma nõudmist, et rahastamiskõlblikkuse eeskirjadele vastavust tuleb 
tulemuslikumalt kontrollida; 

5. on seisukohal, et avalike hangete eeskirjade rikkumiste ja osalejate abikõlbmatusega 
seotud mitmed vead on võimalik panna riigisiseste õigusaktidega kehtestatud lisanõuete 
arvele; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vaatama läbi ülemääraste nõuete nii aktiivse 
kui ka passiivse kehtestamise juhtumid, et vähendada tarbetut halduskoormust ning 
lihtsustada juurdepääsu ESFile ja muudele tööhõive- ja sotsiaalküsimuste alastele 
kuludele; juhib sellega seoses tähelepanu komisjoni hiljutisele aruandele Euroopa 
Sotsiaalfondiga seonduva lihtsustamise ja ülemääraste nõuete kehtestamise kohta1, 
eelkõige uue määruse rakendamise kontekstis; 

6. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise 
kasulikkuse kohta, sest nende abil vähendatakse veaohtu ja toetusesaajate 
halduskoormust; peab kiiduväärseks, et valimisse kuulunud ESFi tehingutest 26% puhul 
oli neid võimalusi 2012. aastal juba kasutatud;2 toetab lihtsustatud kuluvõimaluste 
ulatuslikumat kasutamist järgmisel mitmeaastase finantsraamistiku perioodil;

7. tuletab meelde vajadust parandada EURESi vahendite kasutamist, sest nende kasutamise 
määr on ajavahemikus 2010–2012 langenud; peab kiiduväärseks ühe noorte töötuse 

                                               
1 „Simplification and Gold-plating in the European Social Fund”, vt. Ares(2013)3470438978 – 13/11/2013, 
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, Euroopa Komisjon.
2 „Simplification and Gold-plating in the European Social Fund”, vt. Ares(2013)3470438978 – 13/11/2013, 
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, Euroopa Komisjon, lk 4.
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probleemi käsitleva juhtalgatuse „Sinu esimene EURESi töökoht” tegevuse alustamist 
2012. aastal;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et kui Euroopa ja liikmesriikide ametiasutused loovad 
kontrollimehhanisme selliste vahendite jaoks, mis on võetud kasutusele Euroopa 
abifondist enim puudustkannatavate isikute jaoks, tuleks neid kohandada vastavalt 
asjaomaste sidusrühmade laadile.


