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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt komisjoni kriteeriumide üle, millega rõhutatakse asjaolu, et 

liikmesriikide probleemid on pikaajalise iseloomuga ning nende probleemide 

lahendamiseks mõeldud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest 

rahastatavad mitmeaastased programmid eeldavad kindlust ja järjepidevust ning sagedast 

ümberjaotamist tuleks seetõttu vältida ja eelistada stabiilsust, et parandada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide programmide prognoositavust ja usaldusväärsust; on 

veendunud, et lühemaajalise keskendumisega riigipõhistele soovitustele ei tohiks seada 

ohtu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide pikaajalisi eesmärke, arvestades nende 

fondide pikaajalist ning tulemustele suunatud olemust ning Euroopa poolaasta iga-aastast 

tsüklit; usub, et komisjon ja nõukogu on programmide rahaliste vahendite ümberjaotamise 

või maksete peatamise taotlemisel väga ettevaatlikud vastavalt ELi solidaarsuse 

põhimõttele, mida osaliselt väljendatakse ELi rahaliste vahendite jaotamise mehhanismiga 

ning mis peaks jääma ELi poliitika keskseks põhimõtteks; 

2. rõhutab asjaolu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatav investeerimine 

peaks toimuma usaldusväärsetes makromajanduslikes raamtingimustes, et maksimeerida 

selle mõju majanduskasvule, arengule, ühtekuuluvusele ja töökohtade loomisele ning 

lahendada uusi sotsiaalseid ja majandusprobleeme nende tekkimise korral; tuletab siiski 

meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavad eraldised põhinevad ELi 

piirkondade arengutasemega seotud konkreetsetel kõlblikkuskriteeriumidel ning seetõttu 

võivad muudele kriteeriumitele tuginevad ümberjaotamist või maksete peatamist 

käsitlevad otsused mitte olla kooskõlas asjaomaste rahaliste vahendite andmise 

eesmärgiga; 

3. rõhutab asjaolu, et ühissätete määruse artiklis 23 sätestatud ümberjaotamine või maksete 

peatamine võib teatud juhtumite korral ohustada Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide eesmärkide täitmist kõigis liikmesriikides, eriti suure 

makromajandusliku ja sotsiaalse tasakaalustamatusega riikides; palub komisjonil kasutada 

asjaomast mehhanismi üksnes juhul, kui liikmesriik ei ole kestvalt suutnud võtta 

tulemuslikke meetmeid seoses komisjoni nõudega rahalised vahendid ümber jaotada ja kui 

on kindlaid tõendeid, et ümberjaotamine oleks võinud avaldada märkimisväärset otsest 

mõju programmi töökohtade loomise potentsiaalile; toonitab, et komisjon peaks näitama, 

et need muudatused ei mõjuta negatiivselt liikmesriikide poolt tööhõive ja 

sotsiaalvaldkonna osas seatud eesmärke; palub komisjonil seetõttu koostada hinnang 

nende mõju kohta asjaomaste riikide töötuse määrale ja majandusarengule; toonitab, et 

kõik sotsiaalsete investeeringutega seotud pikaajalise positiivse mõjuga programmid 

peaksid jääma puutumata; 

4. peab kahjulikuks seda, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, millest toetatakse 

haridust, koolitust ja töökohtade loomist, võidakse peatada, kui need rahalised vahendid 

täidavad oma eesmärgi; palub seetõttu komisjonil olla ettevaatlik ühissätete määruse 

artikli 23 esimese tegevussuuna kohaldamisel kõigi Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide valdkondlike eesmärkide (eelkõige valdkondlike eesmärkide 8, 9 ja 



 

PE557.113v02-00 4/5 AD\1065962ET.doc 

ET 

10 või strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna eesmärkide) alla 

kuuluvatele programmidele, kusjuures Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide alla 

kuuluvate programmide muutmisega peavad kaasnema asjakohased tagatised sotsiaalse 

sidususe eesmärkide järgimise kohta; palub komisjonil kohaldada rangelt ühissätete 

määruse artikli 92 lõikes 4 sätestatud ESFi minimaalset osa; 

5. palub komisjonil võtta proportsionaalseid meetmeid ja võtta arvesse liikmesriikide 

majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi, et hoida ära ühissätete määruse artikli 23 teise 

tegevussuuna raames sätestatud kulukohustuste või maksete peatamine, kui liikmesriik on 

mõnes ühissätete määruse III lisa punkti 1 alapunktides a–e kirjeldatud olukorras; palub 

komisjonil iga kord hinnata peatamise mõju tööpuudusele ja püüda leevendada 

võimalikku ebasoovitavat mõju sellest mõjutatud elanikkonnale; 

6. kutsub komisjoni üles töötama ühissätete määruse artikli 23 kohaldamisel välja 

läbipaistva, mõjusa ja demokraatliku otsustusprotsessi, mida kohaldataks järjepidevalt 

kooskõlas ühissätete määruse artikli 23 lõikega 15, mis näeks ette varase hoiatamise 

süsteemi kehtestamise, et teavitada asjaomast riiki ümberjaotamismenetluse võimalikust 

alustamisest kohe pärast riigipõhiste soovituste avaldamist, ning võimaldama Euroopa 

Parlamendil olla ametliku menetluse alusel kõigis etappides kursis ümberjaotamistaotluste 

heakskiitmise ning kõigi ettepanekute ja otsustega, mis puudutavad kulukohustuste või 

maksete peatamist. 

7. palub komisjonil kehtestada tähtaeg ühissätete määruse artikli 23 lõike 8 kohaseks 

maksete peatamise lõpetamiseks. 
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