
RR\1177831ET.docx PE636.100v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Istungidokument

A8-0085/2019

22.2.2019

***I
RAPORT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks 
ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Iskra Mihaylova

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)



PE636.100v01-00 2/9 RR\1177831ET.docx

ET

PR_COD_1app

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette 
nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM2019)0055,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0041/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8-
0085/2019),

A. arvestades, et olukorra kiireloomulisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne 
kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Komisjon esitas 1. veebruaril 2019 täiendava ettepaneku muuta praegust ühissätete määrust 
seoses noorte tööhõive algatuse rahastamisega 2019. aastal.

Noorte tööhõive algatuse raames toetatakse noori, kes elavad piirkondades, kus noorte töötus 
oli 2012. aastal suurem kui 25 %. 2017. aastal suurendati vahendeid piirkondadele, kus noorte 
töötus oli 2016. aastal üle 25 %.

Noorte tööhõive algatuse raames toetatakse mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori (NEET-
noored), sealhulgas pikaajalisi töötuid ja neid, kes ei ole end tööotsijana registreerinud. 
Sellega tagatakse, et neis Euroopa osades, kus probleemid on suurimad, saavad noored 
sihtotstarbelist toetust. Üldiselt rahastatakse algatuse raames õpipoisiõpet, praktikat, töö 
leidmist ja täiendusõppe kursusi, mille tulemusena saadakse kvalifikatsioon.

Noorte tööhõive algatus on osa noortegarantiist – see on süsteem, mille raames rakendavad 
liikmesriigid meetmeid tagamaks, et kuni 25-aastased noored saaksid kvaliteetse 
tööpakkumise, jätkuõppe võimaluse, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul 
pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist.

Varem eeljaotati osa 2020. aastaks ettenähtud noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelisest 
eraldisest 2018. aastale. Samuti lepiti 2019. aastaks kokku noorte tööhõive algatuse 
sihtotstarbelise eraldise suurendamises, ilma et sellega kaasneks 2020. aastaks ettenähtud 
assigneeringute vähendamine. Vahendite suurenemine on märkimisväärne – 116,7 miljoni 
euro võrra, mille tulemusel on noorte tööhõive algatuse kogueelarve 2019. aastal 350 miljonit 
eurot.

See ühissätete määruse muudatus on vajalik, kuna noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeline 
eraldis on sätestatud määruse tekstis (artikli 92 lõige 5). Kõnealuses lõikes esitatud suuremad 
summad peavad kajastuma ka artikli 91 lõikes 1 ja VI lisas esitatud kogusummades. 2019. 
aasta eelarve suurendamist ei saa ilma selle muudatuseta ellu viia.

Lisaks pakub komisjon välja mõningad muudatused, et hõlbustada noorte tööhõive algatuse 
sihtotstarbelise eraldise suurendamist, võimaldades kanda kuni 50 % lisavahenditest üle 
Euroopa Sotsiaalfondi.

Seepärast on regionaalarengukomisjon otsustanud järgida selle ühissätete määruse teksti 
väikese muudatuse puhul lihtsustatud korda ning raportööriks on regionaalarengukomisjoni 
esimees. Raportöör soovitab ettepaneku ilma muudatusteta kiiresti vastu võtta.
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

Iskra Mihaylova
Esimees
Regionaalarengukomisjon
BRÜSSEL

Teema: Eelarvekomisjoni kirja vormis esitatav arvamus (kodukorra artikli 53 lõike 1 
teine lõik) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte 
tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega 
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027 (COD))

Austatud esimees

Kirjutan Teile kui regionaalarengukomisjoni esimehele ja eespool nimetatud seadusandliku 
ettepaneku raportöörile. Mulle teadaolevalt on regionaalarengukomisjon otsustanud 
kohaldada kodukorra artiklis 50 sätestatud lihtsustatud menetlust ja Teie raport võetakse vastu 
20. veebruaril 2019.

Ettepaneku eesmärk on kohandada määruse (EL) nr 1303/20131 artikli 91 lõikes 1 sätestatud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks kättesaadavate vahendite 
summasid, kõnealuse määruse artikli 92 lõikes 5 sätestatud noorte tööhõive algatuse jaoks ette 
nähtud vahendite summat ja kõnealuse määruse VI lisas kajastatud kulukohustuste 
assigneeringute jaotust aastate kaupa, et kajastada noorte tööhõive algatuse vahendite 
suurendamist kooskõlas 2019. aasta vastuvõetud eelarvega. Täpsemalt tuleks noorte tööhõive 
algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise kulukohustuste assigneeringuid suurendada 
116,7 miljoni euro võrra jooksevhindades, mille tulemusena moodustab 2019. aastaks 
ettenähtud kogusumma 350 miljonit eurot. 

Ettepanekuga nähakse ette ka sätted, mille eesmärk on hõlbustada täiendavate vahendite 
kavandamist liikmesriikide poolt. Seoses 2014.–2020. aasta rakenduskavade jõudsa 
edenemisega ja pidades silmas juriidilist nõuet viia noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeline 
eraldis vastavusse vastava ESFi toetusega, on vaja vältida ESFi toetuse võimalikku 
vähendamist muudes poliitikavaldkondades ja meetmetes, mis jäävad noorte tööhõive 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), mida on viimati muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1719, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendite osas (ELT L 291, 
16.11.2018, lk 5).
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algatusest välja. Seepärast lisatakse ettepanekuga artikli 92 lõikele 5 teine lõik, mis võimaldab 
liikmesriikidel kanda kuni 50 % noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks ette 
nähtud täiendavatest vahenditest ESFile üle, et moodustada vastavad ESFi sihipärased 
investeeringud, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1304/20132 artikliga 22.

Rõhutaksin sellega seoses, et ettepanek sisaldab pärast 2019. aasta eelarve vastuvõtmist 
vajalikke tehnilisi kohandusi, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise 
eraldise vahendeid, ning see kajastab täielikult taotlust, mille regionaalarengukomisjon 
2019. aasta eelarvemenetluse käigus esitas. Lisaks sellele annab see eelarvepädevate 
institutsioonide taotluse alusel programmitöö hõlbustamiseks ja suurendatud vahendite sujuva 
rakendamise tagamiseks liikmesriikidele võimaluse kanda osa täiendavatest vahenditest üle, 
et moodustada vastav ESFi toetus.

Tunnistan eelarvekomisjoni nimel vajadust komisjoni ettepanek kiiresti vastu võtta, et tagada 
kiire ümberplaneerimine ja teha kõik selleks, et vahendid oleksid toetusesaajatele 
kättesaadavad võimalikult kiiresti. Seetõttu palub eelarvekomisjon, et 
regionaalarengukomisjon kiidaks ettepaneku ilma muudatusteta heaks. 

Lugupidamisega

Jean Arthuis

Koopia:
Thomas HÄNDEL, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) esimees

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Vahendid noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeliseks eraldiseks

Viited COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)

EP-le esitamise kuupäev 1.2.2019

Vastutav komisjon
    istungil teada andmise kuupäev

REGI
11.2.2019

Nõuandvad komisjonid
    istungil teada andmise kuupäev

BUDG
11.2.2019

EMPL
11.2.2019

CULT
11.2.2019

Arvamuse esitamisest loobumine
    otsuse kuupäev

EMPL
18.2.2019

CULT
20.2.2019

Raportöörid
    nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova
20.2.2019

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 20.2.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 20.2.2019

Vastuvõtmise kuupäev 20.2.2019

Esitamise kuupäev 22.2.2019


