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ETTEPANEKUD

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

1. tõstab positiivses mõttes esile, et Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) eraldatud 
assigneeringutest seoti 10,6 miljardit eurot 100% ulatuses kulukohustustega ja 8,8 
miljardit eurot 97,1% ulatuses maksetega; tunnustab komisjoni jõupingutusi parandada 
finantsjuhtimist; 

2. juhib tähelepanu struktuurifondide vähemalt 11% veamäärale; nendib ESFi väiksemat 
veamäära; ergutab komisjoni edastama oma veamäära ja kaaluma ESFi suuremat 
iseseisvust järgmisel finantsperioodil;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjoni tegevuskava struktuurifondide juhtimise 
parandamiseks1 ei ole ikka veel võimalik hinnata; rõhutab, et 82% 
finantskorrektsioonidest ESFis aastatel 2000–2006 olid seotud Itaalia ja Hispaaniaga; 
peab vajalikuks sihipäraseid jõupingutusi koos asjaomaste liikmesriikidega ning astmelist 
teavitus- ja sanktsioonisüsteemi, et vead kiiremini kõrvaldada ning parimate ja halvimate 
tavade näidete varal assigneeringute õiget kasutamist toetada;

4. tuletab meelde, et pettuse ja korruptsiooni vastaste meetmete võtmine on vahendeid 
haldava tööhõive peadirektoraadi ülesanne; väljendab heameelt tiheda koostöö üle 
Euroopa Pettustevastase Ametiga OLAF; nõuab selle tagamist, et pettusejuhtumeid ESFis 
uuriksid ja karistaksid ka riiklikud õigusasutused;

5. hindab komisjoni püüdlusi saada kõigilt liikmesriikidelt põhjalikku aruandlust, lähtudes 
auditeerimisasutuste iga-aastastest kontrolliaruannetest ja ülevaatlikest aastaaruannetest; 
palub aruandluskohustuse ülevaatamist, et teavet topelt ei küsitaks; peab riiklike haldus-
ja kontrolliasutuste puudulikke aruandeid ning finantseeskirjade miinimumnõuete 
eiramist vastuvõetamatuks ja karistust väärivaks; palub seepärast komisjonil töötada välja 
ettepanekud, kuidas kehtivat aruandluskohustust parandada ja sanktsioonimehhanismiga 
laiendada;

6. märgib, et vahendite eraldamisel võivad tekkida huvide konfliktid haldamise ja toetuse 
saajate vahel; palub komisjonil vastavate vahenditega kehtestada eeskirjad riikliku 
halduse tasandil, et vältida huvide konflikte vahendite eraldamisel;

7. rõhutab ESFi sihtrühmade ja projektide elluviijate erivajadusi; teeb ettepaneku kaasata 
vabatahtlik tegevus mittetulunduslikes organisatsioonides ja ühingutes projektide 
kaasrahastamisesse; palub projektide elluviijatelt ajakohastatud andmeid ESFi 
halduskulude kohta riikide ja projektide kaupa;

8. tuletab meelde halduse lihtsustamist käsitlevaid viimaseid muudatusi struktuurifondide 
määrustes (määrus (EÜ) nr 1341/2008; määrus (EÜ) nr 284/2009; määrus (EÜ) nr 
396/2009; määrus (EÜ) nr 397/2009; määrus (EÜ) nr 846/2009); nõuab aruannet nende 
muudatuste mõju kohta.

                                               
1 Komisjoni 19. veebruari 2007. aasta teatis tegevuskava kohta komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel (KOM(2008)0097);


