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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi 2018. aasta ja 30. mai 
2018. aasta resolutsioonides 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta, kui olulised on 
üldkehtivad põhimõtted, millele peaksid 
tuginema 2021.–2027. aasta 
mitmeaastane finantsraamistik ja kõik 
sellega seotud liidu poliitikavaldkonnad. 
Euroopa Parlament kinnitas sellega 
seoses uuesti oma seisukohta, et EL peab 
täitma lubaduse olla esimeste hulgas, kes 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid ellu 
viivad, ja pidas kahetsusväärseks, et 
finantsraamistiku paketi ettepanekutes ei 
ole selleks selget ja nähtavat eesmärki 
seatud. Seetõttu palus Euroopa Parlament 
võtta kestliku arengu eesmärke arvesse 
kõigis järgmise finantsraamistiku 
kohastes ELi meetmetes ja algatustes. 
Lisaks rõhutas parlament, et 
diskrimineerimise likvideerimine on 
hädavajalik, et täita liidu kohustused 
kaasava Euroopa saavutamiseks, ning 
palus arvestada soolist aspekti ja võtta 
soolise võrdõiguslikkuse alased 
kohustused kõikides liidu 
poliitikavaldkondades ja algatustes 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
kehtivuse ajal. Euroopa Parlament 
rõhutas, et Pariisi kokkuleppe tõttu tuleks 
kliimameetmetele kulutada palju rohkem 
kui kehtivas finantsraamistikus ning see 
osakaal peaks võimalikult kiiresti – kuid 
hiljemalt 2027. aastaks – suurenema 
30 %‑ni.



PE626.917v02-00 4/12 AD\1168241ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Oma 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta kinnitas Euroopa 
Parlament taas, et tal on kindel seisukoht, 
kui palju raha on ELi tähtsaimate 
poliitikavaldkondade rahastamiseks 
2021.–2027. aasta finantsraamistikus 
vaja, et nende eesmärgid saaks täita. 
Eelkõige rõhutas parlament, et 
mitmeaastases finantsraamistikus 
konkreetselt VKEdele ja noorte töötuse 
vastu võitlemiseks mõeldud 
rahasummasid tuleb kahekordistada, 
pidas eriti kiiduväärseks ettepanekuid, 
millega muudetakse kehtivaid sätteid 
paremaks, eriti mis puudutab 
erivahenditele mõeldud eraldiste 
suurendamist, ning kinnitas soovi läbi 
rääkida ka muude vajalike paranduste 
üle.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Koondatud töötajatel ja tegevuse 
lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjatel 
peaks olema EGFile võrdne juurdepääs, 
sõltumata nende töölepingu või töösuhte 
liigist. Seetõttu tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitada võimalike EGFist 
toetuse saajatena nii koondatud töötajaid 
kui ka füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on 
oma tegevuse lõpetanud.

(18) Koondatud töötajatel ja tegevuse 
lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjatel 
peaks olema EGFile võrdne juurdepääs, 
sõltumata nende töölepingu või töösuhte 
liigist. Seetõttu tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitada võimalike EGFist 
toetuse saajatena nii koondatud töötajaid 
kui ka füüsilisest isikust ettevõtjaid, 
sealhulgas mikro- ja väikeste ettevõtete 
omanikke/juhte, kes on oma tegevuse 
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lõpetanud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Et toetusesaajaid tõhusalt ja kiiresti 
aidata, peaksid liikmesriigid tegema kõik 
endast oleneva, et esitada korrektselt 
täidetud taotlused EGFist rahalise toetuse 
saamiseks. Kui komisjon nõuab lisateavet 
taotluse hindamiseks, peaks täiendava 
teabe esitamine olema ajaliselt piiratud.

(22) Et toetusesaajaid tõhusalt ja kiiresti 
aidata, peaksid liikmesriigid tegema kõik 
endast oleneva, et esitada korrektselt 
täidetud taotlused EGFist rahalise toetuse 
saamiseks. Kui komisjon nõuab lisateavet 
taotluse hindamiseks, peaks täiendava 
teabe esitamine olema ajaliselt piiratud. 
Oluline on tihe koostöö liikmesriikide ja 
komisjoni vahel, et pidada kinni 
tähtaegadest, mis on kehtestatud 
käesolevas määruses määratletud EGFi 
rahalise toetuse saamiseks esitatud 
taotluste läbivaatamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Et täita nõuded, mis tekivad 
iseäranis aasta esimeste kuude jooksul, 
mil muudelt eelarveridadelt üleviimise 
võimalused on eriti piiratud, tuleks iga-
aastases eelarvemenetluses EGFi 
eelarvereale jätta piisavad maksete 
assigneeringud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kajastades kliimamuutusega (37) Kajastades kliimamuutusega 
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toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide rakendamisel, 
aidatakse programmiga kliimameetmeid 
liidu poliitikas laiemalt kajastada ja 
saavutada üldeesmärki, milleks on 
eraldada ELi eelarvekulutustest 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks fondi ettevalmistamise 
ja rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamise käigus.

toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamisel ja ÜRO säästva arengu 
eesmärkide täitmisel, aidatakse käesoleva 
määrusega kliimameetmeid liidu poliitikas 
laiemalt kajastada ja saavutada 
üldeesmärki, et mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodil 2021–2017 
eraldatakse kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks 25 % ELi 
eelarvekulutustest ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks suurenema 30 %-ni aastas. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
fondi ettevalmistamise ja rakendamise 
käigus ning neid hinnatakse uuesti 
programmi hindamise käigus.

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava 
parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta (2017/2052(INI)), et eesmärgini kasutada 30 % 
ELi eelarvekuludest kliimaeesmärkide toetamiseks tuleb jõuda võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldine eesmärk on 
näidata üles solidaarsust koondatud 
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, 
kes on töö kaotanud või tegevuse 
lõpetanud artiklis 5 osutatud 
ettenägematute suurte restruktureerimiste 
tagajärjel, ning pakkuda neile toetust.

1. Programmi üldine eesmärk on 
näidata üles solidaarsust koondatud 
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, 
kes on töö kaotanud või tegevuse 
lõpetanud artiklis 5 osutatud 
ettenägematute suurte restruktureerimiste 
tagajärjel, ning pakkuda neile tööturule 
naasmise meetmeteks rahalist toetust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EGFi erieesmärk on pakkuda abi 
ettenägematute suurte restruktureerimiste 
korral, eelkõige siis, kui nende põhjuseks 
on globaliseerumisega seotud probleemid, 
nagu maailmakaubanduses toimuvad 
struktuurimuutused, kaubandusvaidlused, 
finants- või majanduskriis, üleminek 
vähese CO2-heitega majandusele, 
digiteerimine või automatiseerimine. 
Eriline rõhk on meetmetel, millega 
aidatakse kõige ebasoodsamas olukorras 
olevaid rühmi.

2. EGFi erieesmärk on pakkuda abi 
tööturule naasmisel ettenägematute suurte 
restruktureerimiste korral, eelkõige siis, kui 
nende põhjuseks on globaliseerumisega 
seotud probleemid, nagu 
maailmakaubanduses toimuvad 
struktuurimuutused, kaubandusvaidlused, 
finants- või majanduskriis, üleminek 
vähese CO2-heitega majandusele, 
digiteerimine või automatiseerimine. 
Eriline rõhk on meetmetel, millega 
aidatakse kõige ebasoodsamas olukorras 
olevaid rühmi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EGFi rahaline toetus peab piirduma 
sellega, mis on vajalik sihtrühmas olevatele 
toetusesaajatele ajutise ja ühekordse toe 
pakkumiseks. EGFi toetatavad meetmed 
peavad olema vastavuses liidu ja 
siseriikliku õigusega, sealhulgas riigiabi 
eeskirjadega.

3. EGFi rahaline toetus peab piirduma 
sellega, mis on vajalik sihtrühmas olevatele 
toetusesaajatele solidaarsuse näitamiseks 
ning ajutise ja ühekordse toe pakkumiseks. 
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses liidu ja siseriikliku õigusega, 
sealhulgas riigiabi eeskirjadega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad liidu 
rahastamise päritolu ja tagavad selle 
nähtavuse, pakkudes mitmele sihtrühmale, 
sealhulgas toetusesaajatele, kohalikele ja 
piirkondlikele ametiasutustele, 
sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele 
sidusat, tõhusat ja sihipärast teavet.

Liikmesriigid tunnustavad liidu 
rahastamise päritolu ja tagavad selle 
nähtavuse, pakkudes mitmele sihtrühmale, 
sealhulgas toetusesaajatele, kohalikele ja 
piirkondlikele ametiasutustele, 
sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele 
sidusat, tõhusat ja sihipärast teavet.
Liikmesriigid tagavad, et rõhutatakse 
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rahastamise liidu lisaväärtust ning et nad 
aitavad komisjonil koguda andmeid, mille 
abil suurendada eelarve läbipaistvust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon haldab ja ajakohastab 
korrapäraselt veebilehte, millele on 
juurdepääs kõikides liidu institutsioonide 
ametlikes keeltes ja millel antakse 
ajakohastatud teavet EGFi kohta, juhiseid 
taotluste esitamiseks, teavet vastuvõetud ja 
tagasilükatud taotluste ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu rolli kohta 
eelarvemenetluses.

2. Komisjon haldab ja ajakohastab 
korrapäraselt kasutajasõbralikku 
veebilehte, millele on juurdepääs kõikides 
liidu institutsioonide ametlikes keeltes ja 
millel antakse ajakohastatud ja 
rakendamisega seotud teavet EGFi kohta
selle kasutuselevõtmisest alates, juhiseid 
taotluste esitamiseks, teavet vastuvõetud ja 
tagasilükatud taotluste ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu rolli kohta 
eelarvemenetluses.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon on jõudnud 
järeldusele, et EGFist rahalise toetuse 
andmise tingimused on täidetud, esitab ta 
taotluse vahendite üleviimiseks 
asjakohastele eelarveridadele vastavalt 
finantsmääruse artiklile 31.

1. Kui komisjon on jõudnud 
järeldusele, et EGFist rahalise toetuse 
andmise tingimused on täidetud, esitab ta 
ettepaneku selle kasutuselevõtmiseks. 
Otsuse EGFi kasutuselevõtu kohta teevad 
Euroopa Parlament ja nõukogu koos ühe 
kuu jooksul pärast taotluse esitamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega ning Euroopa 
Parlament oma liikmete häälteenamuse ja 
antud häälte kolmeviiendikulise 
enamusega.

EGFi kasutuselevõtu otsuse ettepaneku 
tegemisega samal ajal esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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ettepaneku vahendite üleviimiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse 
kolmepoolsete läbirääkimiste menetlus.

EGFiga seotud üleviimised tehakse 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 31.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleviimistaotlusele peab olema 
lisatud toetusetaotluse 
rahastamiskõlblikkuse kontrolli 
kokkuvõte.

välja jäetud

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rahalise toetuse 
andmise kohta rakendusaktiga vastu otsuse, 
mis jõustub päeval, mil Euroopa Parlament 
ja nõukogu teavitavad komisjoni 
eelarvevahendite üleviimise 
heakskiitmisest. Kõnealune otsus kujutab 
endast rahastamisotsust finantsmääruse 
artikli 110 tähenduses.

3. Komisjon võtab rahalise toetuse 
andmise kohta rakendusaktiga vastu otsuse, 
mis jõustub päeval, mil Euroopa Parlament 
ja nõukogu võtavad vastu otsuse EGFi 
kasutuselevõtu kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 kohane EGFi 
kasutuselevõtu otsuse ettepanek peab 
sisaldama järgmist teavet:
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a) artikli 9 lõike 4 kohaselt tehtud 
hindamine koos kokkuvõttega hindamise 
aluseks olevast teabest;

b) tõend selle kohta, et artiklites 5 ja 
10 esitatud tingimused on täidetud; ning

c) asjaolud, millega põhjendatakse 
ettepanekus nimetatud summasid.
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