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ETTEPANEKUD

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

1. juhib tähelepanu sellele, et 18% ühenduse ühtekuuluvuspoliitikakuludest tehti tööhõive- ja 
sotsiaalvaldkonnas, kusjuures 94% selle poliitikavaldkonna kuludest tehakse Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kaudu;

2. tõstab positiivses mõttes esile, et ESFile eraldatud assigneeringutest seoti 10,8 miljardit 
eurot 100% ulatuses kulukohustustega ja 7,1 miljardit eurot 87,9% ulatuses maksetega; 
mõistab, et maksete määr on madal seetõttu, et mõned kulukohustused tekkisid alles 
viimases kvartalis; tunnustab komisjoni jõupingutusi finantsjuhtimise parandamisel;

3. tunneb seetõttu heameelt selle üle, et kontrollikoda tegi oma kontrolli käigus kindlaks, et 
veamäära suudeti vähendada 7,7%-ile; võtab hämmastusega teadmiseks, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et avalike hangete lepinguid käsitlevaid ELi direktiive ei võetud korrektselt 
liikmesriikide oma õigusaktidesse üle, ja loodab, et komisjon parandab liikmesriikide 
õigusesse ülevõtmise üle peetavat järelevalvet ja kontrollib rahastatavate projektide 
abikõlbulikkust;

4. tunnustab komisjoni selle eest, et ta on püüdnud kahe- ja mitmepoolsete koolituste abil 
tagada, et liikmesriigid abisaajaid ja rakendusasutusi veamäära vähendamiseks pidevalt 
koolitaksid, teavitaksid, nõustaksid ja suunaksid;

5. kordab, et liikmesriikidele tuleks kehtestada kohustus rahastamisvahenditega seotud 
finantsjuhtimise kohta aru anda, ning ühineb kontrollikoja nõudega, mille kohaselt peab 
komisjon ESFi kasutamist korrapäraselt kontrollima;

6. peab kahetsusväärseks, et soovitustest, mida kontrollikoda tegi ESFi osaluse kohta kooli 
poolelijätmise vähendamisel, on komisjon seni rakendanud ainult osa;

7. tuletab meelde, et pettuse ja korruptsiooni vastaste meetmete võtmine on vahendeid 
haldava tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ülesanne; 
väljendab heameelt tiheda koostöö üle Euroopa Pettustevastase Ametiga; nõuab, et 
pettusejuhtumeid ESFis uuriksid ja karistaksid ka liikmesriikide õigusasutused;

8. tunnustab komisjoni selle eest, et ta püüab kõiki liikmesriike audititalituste iga-aastaste 
aruannete ja kokkuvõtlike aastaaruannete abil põhjalikult aru andma panna, ning on 
seisukohal, et komisjon peab oma kontrollitegevust laiendama ja parlamendile teada 
andma, milline on ELi rahaliste vahendite lisandväärtus;

9. rõhutab ESFi sihtrühmade ja projektide elluviijate erivajadusi; teeb ettepaneku, et 
projektide kaasrahastamisel tuleks arvestada ka vabatahtlikku tegevust mittetulunduslikes 
organisatsioonides ja mitterahalisi sissemakseid; palub projektide elluviijatelt 
ajakohastatud andmeid Euroopa Sotsiaalfondi halduskulude kohta riikide ja projektide 
kaupa;
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10. on seisukohal, eelkõige Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamisel 
tuleks toetatud rahastamismeetmete puhul kehtestada ühikukulude võrdlusnäitajad, ning 
juhib tähelepanu sellele, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahastati 
ainult 21 projekti kogumahus 105 miljonit eurot, kuigi fondi raames on võimalik eraldada 
kuni 500 miljonit eurot; loodab seetõttu, et fondi tähtsust töö kaotanud inimeste 
taasintegreerimisel arvestades pakub komisjon liikmesriikidele globaliseerimisfondist 
rahastatavate projektide väljavalimisel suuremat tuge;

11. palub kontrollikojal kontrollida ka muid sotsiaal- ja tööhõivepoliitika eelarveridu ja teha 
kindlaks, miks kasutatavaid vahendeid täies mahus ei kasutata;

12. loodab, et komisjon esitab katseprojektide hindamise kohta põhjalikud aruanded.


