
 

AD\1143421ET.docx  PE612.086v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
 

2017/2136(DEC) 

24.1.2018 

ARVAMUS 

Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Saaja: eelarvekontrollikomisjon 

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, 

III jagu – Komisjon ja rakendusametid 

(2017/2136(DEC)) 

Arvamuse koostaja: Claude Rolin 

 

  



 

PE612.086v02-00 2/6 AD\1143421ET.docx 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1143421ET.docx 3/6 PE612.086v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teatavaks asjaolu, et ELi eelarvest tehtud maksete üldine hinnanguline veamäär 

on mõne viimase aasta jooksul pidevalt langenud (2014. aastal oli veamäär 4,4 %, 2015. 

aastal 3,8 % ja 2016. aastal 3,1 %); märgib ka, et toetusõiguste alusel tehtud maksed, 

mis moodustasid märkimisväärse osa auditeeritud kuludest ja ligikaudu 49 % liidu 

kulutustest, jäid allapoole olulise veamäära 2 % suurust künnist (veamäär oli 1,3 %); 

tunneb heameelt selle üle, et 2016. aasta on 1994. aastast saadik olnud esimene, mille 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute kohta on kontrollikoda 

väljastanud märkusega arvamuse; 

2. märgib, et liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni võetud parandusmeetmed on 

üldiselt mõjunud hästi, tänu millele on hinnanguline veamäär langenud ja ilma milleta 

oleks hinnanguline veamäär olnud 1,2 % võrra kõrgem; 

3. märgib murelikult, et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär on kõrge – 4,8 % –, mis on jäänud kõrgemaks 

kui olulise veamäära künnis (2 %) ja ELi kogu eelarve veamäär (3,1 %); märgib aga, et 

eelnenud aasta määrast (5,2 %) on see veidi madalam; 

4. märgib, et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikavaldkonna 

kõrge hinnangulise veamäära põhjuseks on peamiselt toetuskõlbmatud kulud 

toetusesaajate deklaratsioonides, toetuskõlbmatute tegevuste, projektide või 

toetusesaajate valimine ning riigihankeid käsitlevate õigusaktide rikkumine; rõhutab 

vajadust võtta mõjusaid meetmeid, et vähendada nimetatud vigade allikaid ning 

saavutada samas hea tulemuslikkus; 

5. märgib murega, et hinnanguline veamäär valdkonnas „Konkurentsivõime 

majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ on 4,1 % ja suurem osa vigadest oli seotud 

teadusuuringuprojektide toetusesaajate deklareeritud rahastamiskõlbmatute personali- ja 

kaudsete kulude hüvitamisega; rõhutab vajadust võtta mõjusaid meetmeid, et vähendada 

nimetatud vigade allikaid ning saavutada samas hea tulemuslikkus; 

6. peab kahetsusväärseks asjaolu, et nii nagu ka varasematel aastatel, oli liikmesriikidel 

suure hulga vigade puhul tegelikult piisavalt teavet, et neid vältida, tuvastada ja 

parandada; märgib, et kui seda teavet oleks kasutatud vigade parandamiseks, oleks 

valdkonna „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ üldiste kulutuste 

hinnanguline veamäär olnud 1,1 %, st allpool 2 %-list olulise veamäära künnist, ning 

valdkonna „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ üldiste kulutuste 

hinnanguline veamäär oleks olnud 2,9 %; märgib, et kontrollikoda soovitas liidu kulude 

jaoks lisakontrolli mitte kehtestada, vaid tagada, et olemasolevad kontrollimehhanismid 

töötaksid korralikult; 

7. on mures, et valdkonna „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus” 168 

lõpetatud projekti kulude valdkonna kontrolli käigus kontrollikoja poolt selgus, et vaid 

ühel kolmandikul neist oli tulemuslikkuse mõõtmise süsteem koos rakenduskava 

eesmärkidega seotud väljund- ja tulemusnäitajatega ning 42 % projektidest ei olnud ei 
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tulemusnäitajaid ega eesmärke, mistõttu oli võimatu hinnata kõnealuste projektide 

konkreetset panust programmi üldeesmärkide saavutamisse; 

8. märgib murega, et kolme aasta jooksul pärast perioodi 2014–2020 algust on 

liikmesriigid nimetanud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 

kasutamise eest vastutavaid programmide rakendamisasutusi vaid 77 % ulatuses ning 

viivitused eelarve täitmisel on 2017. aasta keskel suuremad kui perioodi 2007–2013 

samal ajahetkel; 

9. võtab teadmiseks kontrollikoja soovituse, et kui komisjon arutleb, kuidas struktuuri- ja 

investeerimisfondide ülesehitust ja rakendamismehhanismi pärast 2020. aastat muuta, 

peaks ta programmide keskmesse seadma pigem tulemuslikkuse ja muutma 

maksemehhanismi lihtsamaks, soodustades vajaduse korral lisameetmeid, millega 

seatakse maksete summa sõltuvusse tulemuslikkusest, selle asemel et lihtsalt hüvitada 

kulusid; 

10. juhib tähelepanu tähelepanekutele, mis on esitatud kontrollikoja aastaaruandes 

eelarveaasta 2016 täitmise kohta, nimelt et kontrollikoda ei kvantifitseerinud viimase 

viie aasta jooksul majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

poliitikavaldkonna raames lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud tehingute puhul 

vigu; on seepärast seisukohal, et lihtsustatud kuluvõimaluste laiema kasutamise 

edendamine võiks vähendada halduskoormust ja vigasid võrreldes sellega, kui palju 

hüvitatakse tegelikke kulusid, ning aidata paremini keskenduda tulemuslikkusele ja 

tulemustele; palub komisjonil seetõttu anda liikmesriikidele jätkuvalt lihtsustatud 

kuluvõimaluste rakendamise kohta suuniseid ja tuge, arvestades nende suurenevat 

rakendatavust, et soodustada lihtsustatud kuluvõimaluste võimalikult ulatuslikku 

kasutamist; 

11. tunneb heameelt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja noorte tööhõive algatuse 2016. aasta 

saavutuste ning asjaolu üle, et 2016. aastal toetati nendega peaaegu kolm korda rohkem 

inimesi kui aastatel 2014–2015 (7,8 miljonit inimest 2016. aastal võrreldes 2,7 miljoni 

inimesega aastatel 2014–2015); märgib, et tänu ESFi ja noorte tööhõive algatuse 

toetusele asus tööle 787 000 osalejat, 820 000 osalejat omandas kvalifikatsiooni ja 

276 000 osalejat jätkas haridusteed või koolitust; 

12. peab tervitatavaks Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kolme 

tegevussuuna raames 2016. aastal saavutatud tulemusi; juhib tähelepanu Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi toetuse tähtsusele, eelkõige aga selle 

programmi „Progress” ja Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) 

tegevussuundade tähtsusele Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisel; märgib 

murega, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja 

sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna alla kuuluva sotsiaalse ettevõtluse temaatiline osa on 

endiselt ebatõhus, ja kutsub komisjoni üles nõudma, et Euroopa Investeerimisfond 

võtaks endale kohustuse sotsiaalse ettevõtluse temaatilise osa vahendid täielikult ära 

kasutada. 
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