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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et 2014. aasta eelarve projektis on võetud kulukohustusi summas 142,01 miljardit 
eurot ja makseid summas 135,9 miljardit eurot, mis on 6% vähem kui 2013. aasta 
eelarves; peab siiski tervitatavaks asjaolu, et kärbetele vaatamata on kulukohustuste 
assigneeringud konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas suurenenud 
3,3%;

2. väljendab heameelt asjaolu üle, et mitmeaastases finantsraamistikus noorte tööhõive 
algatusele ettenähtud rahalisi vahendeid rakendatakse esimesel kahel aastal võimalikult 
kiiresti; palub seepärast liikmesriike kasutada tõhusalt ja kiiresti ära selleks algatuseks 
ettenähtud vahendid ning loodab, et liikmesriigid võtavad noorte töötuse vastu 
võitlemiseks võimalikult ruttu kasutusele bürokraatiavabad programmid;

3. peab tervitatavaks asjaolu, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereal 
on ka maksete assigneeringud; peab siiski kahetsusväärseks mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppes sellele fondile eraldatud aastast ülemmäära ning kordab 
oma nõudmist suurendada aastast ülemmäära 500 miljoni euroni, kuna osa sellest 
summast eraldatakse noorte töötusega võitlemisele;

4. rõhutab, et noorte töötuse järsku suurenemist arvesse võttes on vaja uusi assigneeringuid 
algatuse „Noorte liikuvus” ettevalmistavaks tegevuseks;

5. rõhutab vajadust suurendada kulukohustusi lähetatud ja võõrtöötajate toetamiseks 
ettevalmistava tegevuse „Teabekeskused lähetatud töötajatele ja võõrtöötajatele” abil ning 
tõhustada meetmeid töötajate osalusskeemide edendamiseks töötajate omandi ja osalemise 
katseprojekt toel;

6. teeb ettepaneku käivitada Euroopa töötushüvitise skeemi teostatavuse ja lisaväärtuse 
katseprojekt, millest võiks saada majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme oluline osa;

7. teeb ettepaneku parandada sotsiaalset lähenemist ja ühtekuuluvust katseprojektidega 
„Sotsiaalne märgis” ja „Diskrimineerimisevastane järelevalve” ning puudega inimeste 
õiguste kaitse ja edendamisega tegelevate VVOde võrgustiku loomisega;

8. nõuab toetuse suurendamist sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi EURESi 
tegevussuunale, et võimaldada töötutele noortele paremat juurdepääsu teabele 
olemasolevate vabade töökohtade kohta teistes riikides;

9. rõhutab, et on vaja suurendada rahalist toetust mikrorahastamise programmile sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi raames ning Euroopa äriühingutele, eriti väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele, et anda neile võimalus luua majanduskasvu ja 
suurendada seeläbi töötamisvõimalusi;

10. nõuab seoses kasvava vaeste osakaaluga, et suurendataks rahalist toetust Euroopa 
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abifondile enim puudust kannatavate isikute jaoks ja Euroopa Sotsiaalfondi sellele osale, 
mis tegeleb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisega.


