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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et 2018. aasta oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku eelviimane 
rakendamisaasta ja kõik rahastamisprogrammid toimivad nüüd täielikult;

2. märgib murelikult, et maksetaotluste esitamine on suures summas viibinud ja need 
esitatakse järgmistel aastatel ning et see on seni mõjutanud eelmaksete kasutamist ja 
täitmata kulukohustusi ning mõjutab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku alguses 
maksete assigneeringute vajadusi; võtab teadmiseks, et Euroopa Komisjon võtab 
meetmeid, et vältida 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku esimestel 
aastatel põhjendamatut survet maksete assigneeringute tasemele;

3. tunneb heameelt, et 2018. aastal teatasid auditeerimisasutused esimest korda vigadest 
komisjoni ja liikmesriikide vahel kokku lepitud ühise metoodika alusel, ning et kõige 
levinumate õigusnormide rikkumistena on tuvastatud rahastamiskõlbmatud kulud ja 
riigihankemenetlused; võtab teadmiseks asjaolu, et viimastel aastatel on liidu eelarvest 
tehtud kulutuste üldine hinnanguline veamäär pidevalt vähenenud (2014. aastal oli see 
4,4 %, 2015. aastal 3,8 %, 2016. aastal 3,1 %, 2017. aastal 2,4 % ja 2018. aastal 2,6 %);

4. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon on rakendanud suure osa 
kontrollikoja järelmeetmete soovitustest, ning toetab kontrollikoja võetud kohustust 
tuua kooskõlas oma ajavahemiku 2018–2020 strateegiaga ettepoole järelmeetmed kõigi 
tulemusauditi soovituste suhtes, mille kontrollikoda komisjonile kolm aastat varem 
esitas;

MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ALAMRUBRIIKI 1B „MAJANDUSLIK, 
SOTSIAALSE JA TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS“ KÄSITLEVAD 
KOMMENTAARID

Üldised kommentaarid

5. rõhutab ELi ühtekuuluvuspoliitika tähtsust Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise 
toetamisel ja liikmesriikide ja piirkondade abistamisel uute võimaluste ärakasutamisel 
ning selliste probleemide lahendamisel nagu globaliseerumine, töötus, tööstuse 
muutused, digitaliseerimine ja inimeste ümberõpe;

6. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 2018. aastal 
suurenes märkimisväärselt liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul, peamiselt seetõttu, et 
2014.–2020. aasta programmide algusaastatel oli Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide maksetaotluste hulk suhteliselt madal; märgib samas, et nende 
vahendite kasutamine oli endiselt kavandatust aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide täitmata kulukohustusi; peab 
kahetsusväärseks selliseid viivitusi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamisel, sest need mõjutavad jätkuvalt eelmaksete ja täitmata kulukohustuste 
kasutamist kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal ning maksete 
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assigneeringute vajadusi järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; kutsub komisjoni 
üles analüüsima vähese kasutamise põhjuseid ja võtma meetmeid, sealhulgas 
lihtsustama uusi reegleid 2020. aasta järgseks perioodiks, et vältida nii põhjendamatut 
survet assigneeringute tasemele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) 
esimestel aastatel kui ka tarbetult keerukaid ja/või koormavaid reegleid, mis ei anna ELi 
poliitikale lisaväärtust;

7. on sügavalt mures selle pärast, et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär tõusis 5,0 %-le ning et see 
ületab suuresti olulisuse piirmäära, mis on 2 %; rõhutab, et uue kontrolli- ja 
kindlustandva raamistiku eesmärk oli tagada, et allesjäänud veamäärad jäävad igal 
aastal alla 2 %; 

8. märgib, et korraldusasutuste deklareeritud kulude korrektsuses esineb endiselt puudusi 
ning vaatamata hiljutistele edusammudele on endiselt vajakajäämisi, avastamata või 
parandamata vigu; rõhutab, et auditeerimisasutused täidavad ühtekuuluvuse valdkonna 
kulutuste kontrolli- ja kindlustandvas raamistikus tähtsat rolli;

9. tunnistab, et selles poliitikavaldkonnas toimub liidu kulutuste puhul valdavalt kulude 
hüvitamine ja seetõttu on suure riskiga kulutused hõlmatud palju keerulisemate 
õigusnormidega kui mõnes muus poliitikavaldkonnas; märgib ka seda, et oluline 
keerukuse allikas toetusesaajate jaoks on see, kui liikmesriikide toetuskõlblikkuse 
nõuded on liidu õigusaktidega ette nähtutest rangemad; võtab teadmiseks, et 
kontrollikoja hinnangul on suure riskiga kulude hüvitamise hinnanguline veamäär 4,5 
%;

10. juhib tähelepanu, et selle tulemuseks on suhteliselt kõrge hinnanguline veamäär (mis 
suurenes 3,0 % võrreldes eelmise aastaga) selles poliitikavaldkonnas, mis oli suurim 
suure riskiga kulude hinnangulise veamäära põhjustaja 2018. aastal (43,0 % kõigist 
vigadest);

11. on mures ka asjaolu pärast, et kontrollikoja andmetel on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL) oma riskiga seotud kulude hinnangus 
(1,8 % DG EMPLi haldusalasse kuuluvatest 2018. aasta kuludest ehk 247 miljonit 
eurot) alahinnanud 2018. aasta õigusnormide rikkumise määra;

12. nõustub kontrollikoja järeldustega, et kõrge veamäära edasiseks vähendamiseks on vaja 
teha täiendavaid parandusi, eelkõige raamistiku rakendamisel korraldusasutuste, 
auditeerimisasutuste ja komisjoni poolt;

13. rõhutab ka sel aastal vajadust võtta tulemuslikke ja kiireloomulisi meetmeid mainitud 
vigade allikate vähendamiseks ja saavutada samal ajal suur tulemuslikkus ning nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks kiiresti ellu soovitused, mille kontrollikoda on selle 
poliitikavaldkonna kohta esitanud; kutsub eelkõige komisjoni üles paremini rakendama 
asjakohaseid kontrollimeetmeid, mille eesmärk on tagada, et ühtegi programmi ei saa 
sulgeda olulises ulatuses või põhjendamatute kulutustega, ning nõuab tungivalt, et 
auditeerimisasutused tegeleksid teatatud puudustega ja kasutaksid tulevikus paremini 
komisjoni kindluse tagamise mudelit ning eelkõige teostaksid korralisi kontrolle 
finantsvahendajate tasandil;
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14. märgib, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), noorte tööhõive algatuse ja enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi puhul katkestati kolm 
Ühendkuningriigi, Itaalia ja Ungariga seotud ESFi / noorte tööhõive algatuse 
programmi ja üks Itaaliaga seotud enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud 
Euroopa abifondi programmi ning seetõttu katkestati 2018. aastal ka mitme makse 
tegemine; märgib, et asjaomastele liikmesriikidele saadeti kokku 33 hoiatuskirja;

15. võtab teadmiseks, et hoiatuskirjade ja maksete katkestamiste arv suurenes 2018. aastal 
märkimisväärselt võrreldes eelmise aastaga, kuna 2018. aasta veebruaris saadi rohkem 
kinnituspakette ja aasta jooksul tehtud vastavusauditite tulemused;

Euroopa Sotsiaalfond

 16. tuletab meelde, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja noorte tööhõive algatuse eesmärk on 
soodustada kõrget tööhõive, hariduse ja koolituse taset ning suurema arvu ja paremate 
töökohtade loomist, sealhulgas meetmed noorte tööhõive algatuse raames, mis on 
suunatud kõrge noorte töötuse määraga piirkondadele; rõhutab, et noorte tööhõive 
algatus peaks seetõttu saama liidu, riiklike ja piirkondlike institutsioonide jätkuvat 
rahalist ja poliitilist toetust oma eesmärkide saavutamiseks järgnevatel aastatel, ning 
väljendab sellega seoses heameelt komisjoni võetud kohustuse üle muuta noorte 
tööhõive algatus alaliseks noorte töötuse vastu võitlemise vahendiks;

17. tuletab meelde, et noorte töötust käsitlevas kontrollikoja eriaruandes nr 5/2017 „Noorte 
töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang noortegarantiile ja noorte 
tööhõive algatusele“ leidis kontrollikoda, et ehkki noortegarantii rakendamisel on tehtud 
mõningaid edusamme ja üht-teist ka saavutatud, ei vasta olukord noortegarantii algatuse 
käivitamisel valitsenud ootustele; tuletas ka meelde, kuigi ESFi rahastamine on 
kontrollikoja eriaruandes nr 17/2015 („Komisjoni toetus noorte tegevuskavadele: ESFi 
vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent tulemustele keskendumine on ebapiisav”) 
esitatud soovituste kohaselt ümber suunatud, ei keskenduta endiselt piisavalt 
tulemustele; 

18. kordab seepärast, et noorte tööhõive algatuse ja noortegarantii finantsjuhtimise 
menetlusi ja aruandlusnõudeid tuleks parandada ning need tuleks paremini suunata 
noortele, kes on haridusest, koolitusest ja tööhõivest kõige kaugemal;

19. tuletab meelde, et endiselt on vaja rakendada 10 eriaruannetele viitavat soovitust (üks 
eriaruandest nr 16/2016 „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel vastavuses, 
kuid tulemuslikkuse hindamisel esineb puudujääke“, kaks eriaruandest nr 14/2016 
„Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja rahaline abi: viimasel 
kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal vajatakse täiendavaid 
jõupingutusi“ ning seitse eriaruandest nr 6/2018 „Töötajate vaba liikumine – 
põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem 
suunamine“), enamik neist 31. detsembriks 2019; võtab eelkõige teadmiseks eriaruande 
nr 14/2016, mille kohaselt viidi enamik projekte ellu kavakohaselt, kuid „parimate 
tavade“ kriteeriume, mis aitavad kaasa romade edukale kaasamisele, ei kohaldatud alati 
ja tulemuslikkuse kontrollimine oli keeruline; tuletab meelde, et usaldusväärsete ja 
põhjalike andmete puudumine romade kohta ei ole probleem mitte ainult seoses 
projektidega, vaid ka poliitika kujundamisel ELi ja riiklikul tasandil; taunib asjaolu, et 
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see olukord võib jääda muutumatuks, kui ei võeta kiireid meetmeid;

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD)

20. on veendunud, et ELi pühendunud tegevus enim puudustkannatavate isikute heaks on 
ülimalt tähtis, pidades silmas, et keskmiselt on rohkem kui üks viiest inimesest ja üks 
neljast lapsest Euroopa Liidus ikka veel vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus; 

21. tuletab meelde kontrollikoja eriaruande nr 05/2019 („Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei 
ole veel kindlaks tehtud“) leide, eelkõige kontrollikoja järeldust, et lisaks vaesuse 
leevendamisele tänu toiduabile (mis moodustab 83 % enim puudust kannatavate isikute 
jaoks loodud Euroopa abifondi eelarvest) pakuvad FEADi uuenduslikud 
sotsiaalpoliitika elemendid liikmesriikidele võimalusi sotsiaalse kaasatuse 
edendamiseks; 

22. rõhutab, et kontrollikoja eriaruandes nr 5/2019 esitatud andmetest nähtub, et FEADil on 
märkimisväärne mõju peaaegu igas liikmesriigis ning et toetatavad toidu-, materiaalse 
abi ja sotsiaalse kaasamise meetmed on väga olulised enim puudust kannatavate 
inimeste jaoks, sealhulgas nende jaoks, kes võidakse muidu tavapärase sotsiaalabiga 
kõrvale jätta või kes vajavad kohest toetust; rõhutab, et toidupankade andmetel rahastab 
abifond kolmandikku nende antavast toiduabist ning et FEAD võimaldab suuremat 
sõltumatust ebakorrapäraselt saadavatest annetustest ja seepärast võimaldab paremini 
korraldada konkreetsete toiduainete ümberjagamist;

23. toetab seetõttu FEADi, mille eesmärk on leevendada vaesuse kõige raskemaid vorme 
ELis, nagu toidupuudus, kodutus ja laste vaesus;

24. märgib siiski, et FEADi piiratud järelevalve ja kogu ELi hõlmavate andmete puudumise 
tõttu ei ole selle panust vaesuse vähendamisse veel kvantitatiivselt tõendatud, ning 
tuletab meelde, et komisjon peab koguma paremaid andmeid, et selgemalt näidata 
FEADi suhtelist tähtsust Euroopa solidaarsuse kandjana ja viisina, kuidas aidata 
võidelda sotsiaalsete lõhede vastu liidus;

25. märgib, et FEADi vahehindamise käigus tehti kindlaks mitu puudust fondi rakendamisel 
ja et kontrollikoda soovitas fondi paremini suunata neile, kes seda kõige rohkem 
vajavad; tuletab sellega seoses ka meelde, et vahehindamise aruandes leiti, et 
kaasnevate meetmete pakkumist ja järelevalvet võiks rohkem ära kasutada;

Võitlus võimalike pettuste vastu

26. rõhutab vajadust rangema riigihangete kontrolli järele kogu rahastamistsükli jooksul;

27. tuletab meelde, et kontrollikoja eriaruande nr 06/2019 („ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama 
avastamist, reageerimist ja koordineerimist“) järelduste kohaselt on korraldusasutustes 
liidu ühtekuuluvusvahendite, sh ESFi puhul pettuseriski tuvastamise ja 
ennetusmeetmete väljatöötamisega seotud olukord küll paranenud, kuid 
korraldusasutused peavad pettuste avastamise, neile reageerimise ja nendevastase 
võitluse koordineerimise osas siiski rohkem vaeva nägema;
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28. tunnustab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi ning julgustab 
neid arendama liikmesriikide aktiivsel osalusel edasi riskihindamisvahendit 
ARACHNE; kutsub sel eesmärgil liikmesriike üles kasutama ARACHNE andmebaasi 
võimalikult suures ulatuses, et vältida ELi vahendite petturlikku ja ebaseaduslikku 
kasutamist;

MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ALAMRUBRIIKI 1A 
„KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ 
KÄSITLEVAD KOMMENTAARID

Üldised kommentaarid

29. tuletab meelde, et suuremat osa mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1A 
kulutustest haldab komisjon otse ja teeb seda projektides osalevatele avaliku või 
erasektori toetusesaajatele antavate toetuste kaudu; 

30. märgib rahuloluga, et valdkonna „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“ hinnanguline veamäär on 2,0 %, mis on oluliselt madalam kui 2017. aastal 
(mil see oli 4,2 %) ja 2016. aastal (mil see oli 4,1 %), ning märgib, et enamik vigu oli 
seotud teadusuuringute kulutustega, samas kui muudes kulutustes esines vähe vigu; 
tunnustab komisjoni jõupingutusi veamäära vähendamiseks, mis on madalam kui kahel 
viimasel aastal ning kinnitab konkurentsivõime peatüki rahastamisprogrammide 
tähtsust, sest need täidavad tähtsat rolli kaasava ühiskonna edendamisel, majanduskasvu 
ergutamisel ja töövõimaluste loomisel ELis;

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

31. märgib, et komisjoni andmetel näitas Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi vahehindamine, et selle eesmärgid on endiselt asjakohased ning et 
programm on asjaomaste sidusrühmadeni jõudmisel, kvaliteetsete tulemuste 
saavutamisel ja eesmärkide täitmisel tulemuslik, võttes eelkõige arvesse praegust 
keerulist sotsiaal-majanduslikku olukorda, mida iseloomustavad finants- ja 
majanduskriisi tagajärjed; märgib ühtlasi, et kuigi kolm tegevussuunda (programm 
„Progress“, EURES ning mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus) näivad toimivat 
sõltumatult, on tuvastatud teatavad valdkonnad, kus oleks võimalik tulemuslikkust 
(sünergiat) suurendada;

32. märgib, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahehindamises 
tõsteti esile mitmeid viise programmi rakendamise parandamiseks, eelkõige menetluste 
lihtsustamise, sisemise järjepidevuse parandamise, suurema paindlikkuse, konkreetset 
toetust vajavatele rühmadele keskendumise ja teiste fondidega seotuse kaudu, ning 
ergutab komisjoni sellega seoses tegutsema; nõuab tungivalt, et Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuuna raames peaks ESF+ hõlmama 
mitmeid sellesuunalisi parandusi;

Ametid

33. väljendab heameelt, et komisjon viis 2018. aastal lõpule tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate Euroopa Komisjoni ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-
OSHA) esimese valdkonnaülese hindamise, et täiendada nimetatud kolme kolmepoolse 
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ameti asutamismääruse läbivaatamist; märgib rahuloluga, et hinnang kinnitab väga 
positiivset hindamisaruannet ametite asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe 
ja lisaväärtuse kohta ning vajadust tugevdada sünergia kasutamiseks koostööd; rõhutab 
ka seda, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ja kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada;

34. väljendab heameelt Euroopa Tööjõuameti (ELA) loomise üle ja rõhutab vajadust tagada 
selle loomiseks piisavad rahalised vahendid; toonitab, et see rahastamine ei saa toimuda 
teiste tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna ametite ja eelarveridade eraldiste 
ümberpaigutamise kaudu ning ei tohiks põhjustada EURESi vahendite ja suutlikkuse 
vähendamist; rõhutab seetõttu vajadust säilitada nii ELA kui ka EURESi jaoks selged ja 
eraldi eelarveread;

JÄRELDUS

35. tunneb heameelt selle üle, et komisjon algatas 2018. aastal neli temaatilist hindamist, 
mis käsitlevad noorte tööhõive jaoks ettenähtud toetust, ESFi toetust tööhõivele ja 
liikuvusele, ESFi toetust haridusele ja koolitusele ning ESFi toetust sotsiaalsele 
kaasatusele; 

36. tunnistab, et kontrollikoja soovitust, mille kohaselt peaks komisjon kõikide oma 
meetmete raames kasutama mõisteid „sisend“, „väljund“, „tulemus“ ja „mõju“ 
järjepidevalt ning kooskõlas parema õigusloome suunistega, on täidetud ainult osaliselt, 
ning nõuab tungivalt, et komisjon püüaks seda soovitust täielikult täita;

37. palub üldisemalt komisjonil täita võimalikult kiiresti kõik veel täitmata kontrollikoja 
soovitused ning pikemas perspektiivis võtta kontrollikoja soovitusi arvesse uue 
fondi ESF+ meetmete rakendamisel alates 2021. aastast.
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