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ETTEPANEKUD

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

1. kiidab heaks asjaolu, et tööhõive ja sotsiaalvaldkonna valim moodustati ja seda hinnati 
2011. aastal esimest korda ühtekuuluvuspoliitika peatükist eraldi; tunneb heameelt asjaolu 
üle, et selle poliitikavaldkonna veamäär vähenes, ulatudes 2,2%-ni (kõikide 
poliitikavaldkondade keskmine veamäär oli 3,9%);

3. tuletab meelde vajadust jälgida ja hinnata rahastamisvahendite tulemusi võrrelduna 
poliitiliste eesmärkidega, sh ELi 2020. aasta strateegia eesmärgid, et selgitada välja 
puudused ja saavutada edu; nõuab, et tulemusi kajastav teave ja andmed oleksid iga-
aastaselt kättesaadavad; on arvamusel, et praeguse majandus- ja finantskriisi tingimustes 
on mitmel kriteeriumil põhinevad tulemusi kajastavad andmed ESFi sekkumiste kohta 
olulise tähtsusega;

4. väljendab kahetsust, et vaatamata ESFi eelarveridade vahendite suurendamisele 
paranduseelarve ja erinevatelt eelarveridadelt vahendite ümberpaigutamise teel jäi 
toetusesaajatele välja maksmata 2,7 miljardit eurot, sest maksete assigneeringud olid 
ebapiisavad; palub komisjonil esitada ettepanek täpsete maksete assigneeringute kohta 
iga-aastase eelarvemenetluse raames ja nõukogul sellega nõustuda, et vältida ebakindlust 
ja eelarvepädevate institutsioonide asjatut menetluskoormust ning tagada toetusesaajatele 
õigeaegne maksete tegemine;

5. tervitab asjaolu, et ESFi jaoks lisati 3,25 miljoni euro suurune summa operatiivse tehnilise 
abi eelarvereale, et võimaldada spetsiifiliste eriteadmiste kasutamist ja otsest toetust ESFi 
Kreeka rakenduskava elluviimiseks;

6. märgib, et programmi Progress raames tehtud kulutuste osa tööhõivele on veidi väiksem 
kui programmis ette nähtud; hindamisraporti1 järeldustele toetudes on arvamusel, et 
poliitilise nõustamise, tööhõive valdkonna uuringute ja analüüsimise ning poliitilise 
aruteluga seotud kulutusi tuleks suurendada; 

7. nõuab programmi Progress, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ja 
Eurofoundi vaheliste ülesannete kooskõlastamist ja selgemat jaotust tõendite kogumisel 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;

8. märgib, et ajavahemikus 2010–2011 oli Euroopa tööturuasutuste võrgustiku 
tarbimishindeks 74% ja ajavahemikus 2011–2012 ulatus see 67%-ni; palub komisjonil 
tõhustada Euroopa tööturuasutuste võrgustikule eraldatud vahendite kasutamist, et 
kasutada täies mahus ära selle vahendi potentsiaal ajal, mil töötuse määr ELis suureneb.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report, Ecorys, 22 December 2011.


