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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Globaliseerumise ja tehnoloogiliste 
muutuste tulemusel suureneb tõenäoliselt 
veelgi maailma majanduste omavaheline 
seotus ja vastastikune sõltuvus. Tööjõu 
ümberjaotamine on selliste majanduslike 
muutuste lahutamatu ja paratamatu osa. 
Kui muutustest tulenevat kasu tahetakse 
jaotada õiglaselt, on äärmiselt oluline 
pakkuda abi koondatud töötajatele ja neile, 
keda ähvardab koondamine. „Muutusteks 
ja restruktureerimiseks valmisolekut 
käsitlev ELi kvaliteediraamistik“22 on liidu 
poliitiline vahend, mis loob ettevõtete 
restruktureerimisi ette näha ja neid arvesse 
võtta võimaldavate parimate tavade 
raamistiku. Selles antakse põhjalik 
ülevaade, kuidas tuleks asjakohaste 
poliitiliste vahendite abil tegeleda 
majandusliku kohandamise ja 
restruktureerimisega seonduvate 
probleemidega ning nende tööhõivealase ja 
sotsiaalse mõjuga. Lisaks kutsutakse 
sellega liikmesriike üles kasutama ELi ja 
riiklikke vahendeid viisil, mis tagab, et 
restruktureerimise sotsiaalset mõju, 
eelkõige tööhõivele avalduvat negatiivset 
mõju saab tõhusamalt leevendada. 
Peamised liidu vahendid, millega aidatakse 
mõjutatud töötajaid, on Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+), mille eesmärk on 
pakkuda ennetavat abi, ning EGF, mille 
eesmärk on pakkuda abi vastavalt 
vajadusele ettenägematute suurte 
restruktureerimiste korral.

(8) Globaliseerumise ja tehnoloogiliste 
muutuste tulemusel suureneb tõenäoliselt 
veelgi maailma majanduste omavaheline 
seotus ja vastastikune sõltuvus. Tööjõu 
ümberjaotamine on selliste majanduslike 
muutuste lahutamatu osa. Kui muutustest 
tulenevat kasu tahetakse jaotada õiglaselt, 
on äärmiselt oluline pakkuda abi 
koondatud töötajatele ja neile, keda 
ähvardab koondamine või ettevõtte 
tegevuse lõpetamine. „Muutusteks ja 
restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev 
ELi kvaliteediraamistik“22 on liidu 
poliitiline vahend, mis loob ettevõtete 
restruktureerimisi ette näha ja neid arvesse 
võtta võimaldavate parimate tavade 
raamistiku. Selles antakse põhjalik 
ülevaade, kuidas tuleks asjakohaste 
poliitiliste vahendite abil tegeleda 
majandusliku kohandamise ja 
restruktureerimisega seonduvate 
probleemidega ning nende tööhõivealase ja 
sotsiaalse mõjuga. Ilma et vähendataks 
äriringkondade sotsiaalseid kohustusi,
kutsutakse selles liikmesriike ka üles 
kasutama ELi ja riiklikke vahendeid viisil, 
mis tagab, et restruktureerimise sotsiaalset 
mõju, eelkõige tööhõivele avalduvat 
negatiivset mõju saab tõhusamalt 
leevendada. Peamised liidu vahendid, 
millega aidatakse mõjutatud töötajaid, on 
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), mille 
eesmärk on pakkuda ennetavat abi, ning 
EGF, mille eesmärk on pakkuda abi 
vastavalt vajadusele ettenägematute suurte 
restruktureerimiste korral.
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22 KOMISJONI TEATIS EUROOPA 
PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, 
EUROOPA MAJANDUS- JA 
SOTSIAALKOMITEELE NING 
REGIOONIDE KOMITEELE 
„Muutusteks ja restruktureerimiseks 
valmisolekut käsitlev ELi 
kvaliteediraamistik“ (COM(2013)0882 
final, 13.12.2013).

22 KOMISJONI TEATIS EUROOPA 
PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, 
EUROOPA MAJANDUS- JA 
SOTSIAALKOMITEELE NING 
REGIOONIDE KOMITEELE 
„Muutusteks ja restruktureerimiseks 
valmisolekut käsitlev ELi 
kvaliteediraamistik“ (COM(2013)0882 
final, 13.12.2013).

Selgitus

Euroopa Parlamendi resolutsiooni (P8_TA(2018)0363) vastuvõtmise järel panustas EGF 
Madalmaade pankade töötajate koondamiste sotsiaalkava projekti. On kummaline, et pangad 
ei ole sellesse ise panustanud, kuigi ka ettevõtjatele on selline roll ette nähtud. Kuigi 
Madalmaade pangad teenisid miljardeid eurosid kasumit, ei osalenud nad koondatud 
pangatöötajate sotsiaalkavas.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon tegi EGFi 
vahehindamise, et hinnata, kuidas ja 
millises ulatuses on saavutatud EGFi 
eesmärgid. EGF osutus tulemuslikuks, sest 
sellega saavutati suurem koondatud 
töötajate tööturule naasmise määr kui 
eelmisel programmitöö perioodil. Samuti 
leiti hindamisel, et EGF lõi Euroopa 
lisaväärtust. Eelkõige kehtib see EGFi 
kvantitatiivse mõju kohta, mis tähendab, et 
EGFi abi ei suurenda mitte ainult 
pakutavate teenuste arvu ja mitmekesisust, 
vaid ka nende intensiivsust. Lisaks on 
EGFi sekkumismeetmed väga nähtavad 
ning näitavad üldsusele vahetult 
sekkumismeetmete ELi lisaväärtust. Samas 
tuvastati mitmesuguseid probleeme. 
Esiteks oli kasutuselevõtmise menetlus 
liiga pikk. Lisaks on mitu liikmesriiki
teatanud probleemidest töökohtade 
koondamise põhjustanud sündmuse kohta 

(12) Komisjon tegi EGFi 
vahehindamise, et hinnata, kuidas ja 
millises ulatuses on saavutatud EGFi 
eesmärgid. EGF osutus tulemuslikuks, sest 
sellega saavutati suurem koondatud 
töötajate tööturule naasmise määr kui 
eelmisel programmitöö perioodil. Samuti 
leiti hindamisel, et EGF lõi Euroopa 
lisaväärtust. Eelkõige kehtib see EGFi 
kvantitatiivse mõju kohta, mis tähendab, et 
EGFi abi ei suurenda mitte ainult 
pakutavate teenuste arvu ja mitmekesisust, 
vaid ka nende intensiivsust. Lisaks on 
EGFi sekkumismeetmed väga nähtavad 
ning näitavad üldsusele vahetult 
sekkumismeetmete ELi lisaväärtust. Samas 
tuvastati mitmesuguseid probleeme. Ühest 
küljest peaks olema selge, et töötajate 
tööturule tagasitoomiseks vajalike 
sotsiaalkavade väljatöötamise eest 
vastutavad peamiselt ettevõtted ja 
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mahuka taustaanalüüsi kokkupanemisel. 
Peamine põhjus, mis hoiab liikmesriike, 
kellel oleks võimalik EGFi kasutada, 
taotluse esitamisest tagasi, on finants- ja 
institutsioonilise suutlikkuse probleemid. 
Ühest küljest võib asi olla lihtsalt tööjõu
vähesuses: praegu võivad liikmesriigid 
küsida tehnilist abi ainult siis, kui nad 
rakendavad EGFi juhtumit. Kuna 
koondamised võivad toimuda ootamatult, 
on tähtis, et liikmesriigid oleksid valmis 
kohe reageerima ja saaksid esitada taotluse 
igasuguse viivituseta. Lisaks paistab, et 
teatavates liikmesriikides on vaja teha 
palju rohkem tööd institutsioonilise 
suutlikkuse suurendamiseks, et tagada 
EGFi juhtumite tõhus ja tulemuslik 
rakendamine. 500 koondatud töötaja 
künnist peeti liiga kõrgeks, eelkõige 
madalama asustustihedusega 
piirkondades26.

liikmesriigid. EGF saab täita vaid 
täiendavat rolli ja peaks keskenduma 
piirkondadele, kus ei ettevõtetel ega ka 
riiklikel ja piirkondlikel ametiasutustel ei 
ole vahendeid vajalike meetmete 
võtmiseks. Ka on kahtluse alla seatud 
Euroopa lisaväärtus sellistel juhtudel, kus 
ettevõtja on saanud kõigepealt riiklikke ja 
liidu toetusi (näiteks 
innovatsioonitegevuseks), kuid seejärel 
otsustab kasumit teeniva ettevõtte ümber 
paigutada teise liikmesriiki või isegi 
mõnda kolmandasse riiki, võtmata endale 
vastutust ettevõtte tegevuse lõpetamise 
tõttu kannatanud töötajate tööturule 
naasmise rahastamise eest, ning selle 
asemel, eriti ELi sees ümberpaigutamise 
korral, võib ta saada uues asukohas veel 
kord liidu toetust. Lisaks oli 
kasutuselevõtmise menetlus liiga pikk. 
Paljud liikmesriigid on teatanud 
probleemidest töökohtade koondamise 
põhjustanud sündmuse kohta mahuka 
taustaanalüüsi kokkupanemisel. Peamine 
põhjus, mis hoiab liikmesriike, kellel oleks 
võimalik EGFi kasutada, taotluse 
esitamisest tagasi, on finants- ja 
institutsioonilise suutlikkuse probleemid. 
Kuna koondamised võivad toimuda 
ootamatult, on tähtis, et liikmesriigid 
oleksid valmis kohe reageerima ja saaksid 
esitada taotluse igasuguse viivituseta. 500 
koondatud töötaja künnist peeti liiga 
kõrgeks, eelkõige madalama 
asustustihedusega piirkondades26.

_________________ _________________

26 COM(2018) 297 final ja sellele lisatud 
dokument SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final ja sellele lisatud 
dokument SWD(2018) 192 final.

Selgitus

EGFil on ühtekuuluvust toetav ülesanne, mis tähendab, et fondist antav abi tuleb suunata 
vaeseimatele ja kõige enam mõjutatud piirkondadele. Sageli juhtub, et ettevõtted saavad 
toetust kolm korda: üks kord ettevõttena, teiseks siis, kui nad sulgevad tulutoova äri, ja 
kolmandal juhul, kui toimub ümberasustamine mujale ELi piires.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et väljendada liidu solidaarsust 
koondatud töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatega, kes on tegevuse lõpetanud, 
peaks individuaalsete teenuste paketi ja 
selle rakendamise maksumuse 
kaasrahastamise määr olema võrdne ESF+ 
määraga asjaomases liikmesriigis.

(15) Et väljendada liidu solidaarsust 
koondatud töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatega, kes on tegevuse lõpetanud, 
peaks individuaalsete teenuste paketi ja 
selle rakendamise maksumuse 
kaasrahastamise määr olema 70 % 
hinnangulistest kogukuludest.

Muudatusettepanek 4

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 
(sh tähtajaliste ja tähtajatute lepingutega 
töötajad ja renditöötajad) kui ka füüsilisest 
isikust ettevõtjaid (sh mikro- ja 
väikeettevõtete juhtidest omanikud), kes 
on oma tegevuse lõpetanud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EGFi rahalist toetust tuleks 
peamiselt kasutada aktiivseteks 
tööturumeetmeteks, mille eesmärk on 
aidata toetusesaajatel kiiresti püsivale 
töökohale naasta, kas oma algsel 

(19) EGFi rahaline toetus ei tohiks 
vähendada ettevõtjate sotsiaalset vastutust 
ja seda tuleks peamiselt kasutada 
aktiivseteks tööturumeetmeteks, mille 
eesmärk on aidata toetusesaajatel kiiresti 
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tegevusalal või väljaspool seda. Meetmed 
peaksid kajastama kohaliku või 
piirkondliku tööturu eeldatavaid vajadusi. 
Siiski tuleks alati, kui see on asjakohane, 
toetada ka koondatud töötajate liikuvust, et 
aidata neil leida tööd mujal. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata digitaalajastul 
vajalike oskuste levitamisele. Tuleks 
piirata rahaliste toetuste lisamist 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketti. Äriühingutel võiks soovitada 
osaleda EGFist toetatavate meetmete 
riiklikus kaasrahastamises.

püsivale töökohale naasta, kas oma algsel 
tegevusalal või väljaspool seda, aga ka 
ettevõtte asutamise toetamiseks, kaasa 
arvatud kooperatiivide loomine. Meetmed 
peaksid kajastama kohaliku või 
piirkondliku tööturu eeldatavaid vajadusi. 
Siiski tuleks alati, kui see on asjakohane, 
toetada ka koondatud töötajate liikuvust, et 
aidata neil leida tööd mujal. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata digitaalajastul 
vajalike oskuste levitamisele. Tuleks 
piirata rahaliste toetuste lisamist 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketti. Äriühingutele tuleks soovitada 
osalemist EGFist toetatavate meetmete 
riiklikus kaasrahastamises.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Ajavahemikus märts 2007 – märts 
2017 esitasid 21 liikmesriiki komisjonile 
148 taotlust EGFi vahenditest 
kaasrahastamiseks peaaegu 600 miljoni 
euro suuruses summas, et toetada 138 888 
koondatud töötajat ja 2944 isikut, kes ei 
õpi ega tööta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Aastatel 2007–2017 ei kasutanud 
seitse liikmesriiki EGFi toetust, kuigi see 
oleks neil võimalik olnud. Seetõttu tuleb 
uurida kõiki juhtumeid, mil puudulik 
reguleerimis- või haldussuutlikkus või 
muud tõkked on EGFis osalemist 
takistanud, ning esitada ettepanekud 
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niisuguste takistuste kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 8

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, peavad liikmesriigid ja komisjon 
optimaalset koostööd tegema, et pidada 
EGFist rahalise toetuse saamiseks 
esitatud taotluste läbivaatamisel tähtajast 
kinni. Liikmesriigid peaksid 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.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on toetusesaajatele 
kättesaadavad muude liidu fondide või 
muude liidu poliitikavaldkondade või 
programmide kaudu, vaid nad peaksid neid 
võimaluse korral täiendama.

(24) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mida ettevõtted peavad 
võtma sotsiaalkava raames, ning 
meetmeid, mida riiklikud või 
piirkondlikud ametiasutused saavad ise 
rahastada, samuti meetmeid, mis on 
toetusesaajatele kättesaadavad muude liidu
fondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu, vaid nad peaksid neid täiendama. 
Tuleks vältida olukordi, kus ettevõtjad 
saavad kõigepealt oma tegevuseks, nt 
innovatsiooniks, liidu toetusi ja seejärel 
sulgevad kasumit teenivad ettevõtted. Eriti 
just nendel juhtudel peaks EGFi toetus 
sõltuma ettevõtete kaasrahastamise 
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määrast.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Et Euroopa Parlament saaks teha 
poliitilist kontrolli ja komisjon pidevalt 
jälgida EGFi abiga saavutatavaid tulemusi, 
peaksid liikmesriigid esitama EGFi 
rakendamise kohta lõpparuande.

(31) Et Euroopa Parlament saaks teha 
poliitilist kontrolli ja komisjon pidevalt 
jälgida EGFi abiga saavutatavaid tulemusi, 
peaksid liikmesriigid esitama iga kahe 
aasta tagant EGFi rakendamise kohta 
lõpparuande.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kajastades kliimamuutusega 
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.

(37) Kajastades kliimamuutusega 
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 
liidu eelarvekulutustest 30 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
fondi ettevalmistamise ja rakendamise 
käigus ning neid hinnatakse uuesti 
programmi hindamise käigus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGF aitab kaasa globaliseerumisest ja 
tehnoloogia arengust saadava kasu 

EGF aitab kaasa globaliseerumisest ja 
tehnoloogia arengust saadava kasu 
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paremale jaotamisele, aidates koondatud 
töötajatel kohaneda struktuuriliste 
muutustega. EGF aitab rakendada Euroopa 
sotsiaalõiguste samba raames kindlaks 
määratud põhimõtteid ning tugevdada 
sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust 
piirkondade ja liikmesriikide vahel.

paremale jaotamisele, aidates koondatud 
töötajatel kohaneda struktuuriliste 
muutustega. EGF aitab rakendada Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 151 ja
Euroopa sotsiaalõiguste samba raames 
kindlaks määratud põhimõtteid ning 
tugevdada sotsiaalset ja majanduslikku 
ühtekuuluvust piirkondade ja liikmesriikide 
vahel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

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 
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, 
tehnoloogilised muutused. Eriline rõhk on 
meetmetel, millega aidatakse kõige 
ebasoodsamas olukorras olevaid rühmi, 
ning liikmesriikidel ja piirkondadel, keda 
on sellised restruktureerimised kõige 
rängemalt tabanud ning kus riiklikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel puuduvad 
piisavad vahendid vajalike meetmete 
võtmiseks. EGF ei vähenda äriühingute 
sotsiaalseid kohustusi, eriti kui see 
puudutab nende panust koondatud 
töötajatele mõeldud sotsiaalkavadesse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „koondatud töötaja“ – töötaja, kelle 
töösuhe on lõppenud ennetähtaegselt 

(a) „koondatud töötaja“ – töötaja, kelle 
töösuhe on lõppenud ennetähtaegselt 
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koondamise tõttu või kelle lepingut ei 
uuendata majanduslikel põhjustel;

koondamise tõttu või kelle lepingut ei 
uuendata ootamatute suurte 
restruktureerimiste tõttu;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „toetusesaaja“ – isik, kes osaleb 
EGFist kaasrahastatavates meetmetes;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „eeskirjade eiramine“ –
kohaldatava õiguse rikkumine, mis tuleneb 
EGF rakendamisega seotud ettevõtja 
tegevusest või tegevusetusest, mis on 
kahjustanud või oleks võinud kahjustada 
liidu eelarvet sellest põhjendamatu 
kulutuse debiteerimise tõttu.

(d) „eeskirjade eiramine“ –
kohaldatava õiguse rikkumine, mis tuleneb 
EGF rakendamisega seotud ettevõtja 
tegevusest või tegevusetusest, mis on 
kahjustanud või oleks võinud kahjustada 
liidu finantshuve ELi eelarvest
põhjendamatu kulutuse debiteerimise tõttu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõpetab kuuekuulise 
võrdlusperioodi jooksul tegevuse rohkem 
kui 250 koondatud töötajat või füüsilisest 
isikust ettevõtjat, eelkõige need, kes 
töötavad väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis kõik tegutsevad samas 
NACE Revision 2. jaos määratletud 
majandussektoris ja asuvad ühes NUTSi 2. 
tasandi piirkonnas või kahes külgnevas 
piirkonnas või rohkem kui kahes NUTSi 2. 

(b) lõpetab kuuekuulise 
võrdlusperioodi jooksul tegevuse rohkem 
kui 250 koondatud töötajat või füüsilisest 
isikust ettevõtjat, eelkõige need, kes 
töötavad väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis kõik tegutsevad samas 
NACE Revision 2. jaos määratletud 
majandussektoris ja asuvad ühes NUTSi 2. 
tasandi piirkonnas samas riigis või 
naaberriikides või kahes külgnevas 
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tasandi külgnevas piirkonnas, eeldusel et 
nende piirkondade hulgast kahes kaotab 
töö või lõpetab tegevuse kokku vähemalt 
250 töötajat või füüsilisest isikust 
ettevõtjat;

piirkonnas või rohkem kui kahes NUTSi 2. 
tasandi külgnevas piirkonnas samas riigis 
või naaberriikides, eeldusel et nende 
piirkondade hulgast kahes kaotab töö või 
lõpetab tegevuse kokku vähemalt 250 
töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui tegevuse lõpetab kasumit 
teeniv ettevõtja, peab äriühing aitama 
koondatud töötajatel uuesti tööturule 
naasta, eelistatavalt kooskõlas 
sotsiaalkavaga. EGFi rahaline toetus 
tuleb sellisest abist sõltuvaks muuta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise, 
oma ettevõtte alustamise või 
töötajatepoolse väljaostu puhul ei tohi 
investeeringud ületada 20 000 eurot 
koondatud töötaja kohta.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise, 
oma ettevõtte alustamise või 
töötajatepoolse väljaostu puhul, eelkõige 
kooperatiivide moodustamise korral, ei 
tohi investeeringud ületada 20 000 eurot 
koondatud töötaja kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi koostamisel prognoositakse tööturu 
väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi. 
Kooskõlastatud pakett peab olema 

Individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi koostamisel prognoositakse tööturu 
väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi. 
Kooskõlastatud pakett peab olema 
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kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja 
jätkusuutlikule majandusele ning 
keskenduma digitaalsel tööstusajastul 
vajalike oskuste levitamisele, samuti 
arvestama nõudlusega kohalikul tööturul.

kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja 
jätkusuutlikule majandusele ning 
keskenduma digitaalsel tööstusajastul 
vajalike oskuste levitamisele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFist toetatavad meetmed ei asenda 
passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

EGFist toetatavad meetmed ei asenda 
passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid ega 
aktiivseid tööturumeetmeid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kinnitus selle kohta, et töötajaid 
koondav ettevõtja, kes jätkab pärast 
koondamist tegevust, on koondamiste 
puhul täitnud oma juriidilised kohustused;

(b) kinnitus selle kohta, et töötajaid 
koondav ettevõtja, kes jätkab pärast 
koondamist tegevust, on koondamiste 
puhul täitnud oma juriidilised kohustused, 
samuti kollektiivlepingute või sotsiaalkava 
läbirääkimistest tulenevad kohustused;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selge viide liikmesriikide poolt 
koondatud töötajate abistamiseks juba 
võetud meetmetest ja EGFi raames 
taotletavate vahendite täiendavast
olemusest, kuna puuduvad riiklikele või 
piirkondlikele ametiasutustele vajalikud 
vahendid;
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) ülevaade ELi rahalistest 
vahenditest, millest koondav ettevõtja on 
kollektiivsetele koondamistele eelnenud 
viie aasta jooksul juba abi saanud;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) hindamise eesmärgil soovituslikud 
juhtumipõhised eesmärgid, mille 
liikmesriik on kindlaks määranud kuus 
kuud pärast meetmete rakendusperioodi 
lõppu esineva toetusesaajate tööturule 
naasmise määra kohta;

(i) hindamise eesmärgil soovituslikud 
juhtumipõhised eesmärgid ja näitajad, 
mille liikmesriik on kindlaks määranud 
kuus kuud pärast meetmete 
rakendusperioodi lõppu esineva 
toetusesaajate tööturule naasmise määra 
kohta;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kinnitus, et taotletav EGFi toetus 
vastab liidu riigiabi menetlus- ja 
materiaalõiguse normidele, ning kinnitus, 
milles põhjendatakse, miks kooskõlastatud 
individuaalne teenustepakett ei asenda 
meetmeid, mida äriühingud peavad võtma 
siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute 
kohaselt;

(l) kinnitus, et taotletav EGFi toetus 
vastab liidu riigiabi menetlus- ja 
materiaalõiguse normidele, ning kinnitus, 
milles põhjendatakse, miks kooskõlastatud 
individuaalne teenustepakett ei asenda 
meetmeid, mida äriühingud peavad võtma 
siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute 
kohaselt, ja meetmeid, mida pädevad 
asutused peavad pakkuma aktiivsete 
tööturumeetmete ja passiivsete 
sotsiaalkaitsemeetmete jaoks;
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine

Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine

Selgitus

Sugusid on rohkem kui ainult nais- ja meessugu.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning 
soolise aspekti arvessevõtt moodustavad 
EGFist antava rahalise toetuse rakendamise 
eri etappide lahutamatu osa ja et neid 
põhimõtteid edendatakse kõnealuste 
etappide jooksul.

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
sooline võrdõiguslikkus ning soolise 
aspekti arvessevõtt moodustavad EGFist 
antava rahalise toetuse rakendamise eri 
etappide lahutamatu osa ja et neid 
põhimõtteid edendatakse kõnealuste 
etappide jooksul.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui komisjon rakendab 
kaudsel vahendite haldamisel tehnilist 
abi, tagab ta selle ülesande täitmise eest 
vastutava kolmanda isiku määramise 
menetluse läbipaistvuse ning teavitab 
kõiki EGFi sidusrühmi, sealhulgas 
Euroopa Parlamenti, alltöövõtja valikust.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon rakendab kogemustele tuginedes 
EGFi kasutamise juhtumite ja tulemuste 
puhul teavitusmeetmeid, et muuta EGF 
tulemuslikumaks ning tagada, et liidu 
kodanikud ja töötajad oleksid EGFist 
teadlikud.

Komisjon rakendab oma kogemustele ja 
liikmesriikide esitatud 
hindamistulemustele tuginedes EGFi 
kasutamise juhtumite ja tulemuste puhul 
teavitusmeetmeid, et muuta EGF 
tulemuslikumaks ning tagada, et liidu 
kodanikud ja töötajad oleksid EGFist 
teadlikud.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EGFi kaasrahastamismäär pakutud 
meetmete puhul viiakse kooskõlla ESF+ 
kõrgeima kaasrahastamismääraga 
vastavas liikmesriigis.

2. EGFi kaasrahastamismäär pakutud 
meetmete puhul ei ületa 70 % artiklis 9 
osutatud hinnangulistest kogukuludest.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Erandjuhtudel ning juhul, kui fondi 
olemasolevatest rahalistest vahenditest 
suurte restruktureerimiste toimumise 
aastal ei piisa sellises suuruses abi 
andmiseks, nagu eelarvepädev 
institutsioon vajalikuks peab, võib 
komisjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks fondi järgmise aasta 
vahenditest. Fondi iga-aastasest eelarve 
ülemmäärast tuleb suurte 
restruktureerimiste aastal ja sellele 
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järgneval aastal igal juhul kinni pidada.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Artikli 20 lõike 1 punktis d nimetatud 
toetusesaajate uuring põhineb mudelil, 
mille komisjon kehtestab rakendusaktiga. 
Komisjon võtab kooskõlas artikli 26 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega 
vastu rakendusakti, millega kehtestatakse 
toetusesaajate uuringus kasutatav mudel, 
et tagada selle artikli rakendamiseks 
ühesugused tingimused.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetusesaajate kohta kuus kuud 
pärast rakendusperioodi lõppu tehtud 
uuringu tulemused, mis hõlmavad 
toetusesaajate või juba töö leidnud isikute 
tööalase konkurentsivõime arvatavat 
muutust, rohkem teavet leitud töökohtade 
kvaliteedi kohta, näiteks töötundide arvu, 
vastutuse taseme või palgataseme muutuse 
kohta võrreldes varasema töökohaga, ja 
sektori kohta, kus isik leidis tööd, ning 
selle teabe jaotus soo, vanuse ja 
haridustaseme järgi;

(d) toetusesaajate kohta 
rakendusperioodi lõppemisele järgneva 
kuue kuu jooksul tehtud uuringu 
tulemused, mis hõlmavad toetusesaajate 
või juba töö leidnud isikute tööalase 
konkurentsivõime arvatavat muutust, 
rohkem teavet leitud töökohtade kvaliteedi 
kohta, näiteks töötundide arvu, vastutuse 
taseme või palgataseme muutuse kohta 
võrreldes varasema töökohaga, ja sektori 
kohta, kus isik leidis tööd, ning selle teabe 
jaotus soo, vanuse ja haridustaseme järgi;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane liikmesriik esitab 
hiljemalt artikli 15 lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku lõpule järgneva 19. kuu lõpus 
lihtsa andmekogumi lisa punkti 3 kohase 
pikemaajaliste tulemuste näitaja kohta.

2. Asjaomane liikmesriik esitab 
hiljemalt artikli 15 lõikes 3 sätestatud 
ajavahemiku lõpule järgneva 19. kuu lõpus 
täieliku ja nõuetekohaselt kontrollitud 
lihtsa andmekogumi lisa punkti 3 kohase 
pikemaajaliste tulemuste näitaja kohta.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 1. augustiks 2021 ning 
seejärel iga kahe aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule põhjaliku kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 
1309/2013 alusel võetud meetmete kohta. 
Aruandes keskendutakse peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning see sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas statistikat lisas sätestatud 
näitajate kohta, samuti teavet selliste 
meetmete vastastikuse täiendavuse kohta 
muudest liidu fondidest (eelkõige ESF+-
ist) rahastatud meetmetega, ja teavet, mis 
on seotud rahalise toetuse lõpetamisega, 
ning dokumenteeritakse need taotlused, 
mis on piisavate assigneeringute 
puudumise või rahastamiskõlbmatuse tõttu 
tagasi lükatud või mille toetussummasid on 
sel põhjusel vähendatud.

1. Hiljemalt 1. augustiks 2021 ning 
seejärel iga kahe aasta tagant esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule põhjaliku kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 
1309/2013 alusel võetud meetmete kohta. 
Aruandes keskendutakse peamiselt EGFi 
edukusele ja saavutatud tulemustele 
võrreldes seatud eesmärkidega ning see 
sisaldab eelkõige teavet usaldusväärse 
finantsjuhtimise, esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas statistikat lisas sätestatud 
näitajate kohta, samuti teavet selliste 
meetmete vastastikuse täiendavuse kohta 
muudest liidu fondidest (eelkõige ESF+-
ist) rahastatud meetmetega, ja teavet, mis 
on seotud rahalise toetuse lõpetamisega, 
ning dokumenteeritakse need taotlused, 
mis on piisavate assigneeringute 
puudumise või rahastamiskõlbmatuse tõttu 
tagasi lükatud või mille toetussummasid on 
sel põhjusel vähendatud.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga nelja aasta järel viib komisjon 
omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega läbi EGFi rahaliste 
toetuste hindamise.

1. Iga nelja aasta järel viib komisjon 
omal algatusel ja tihedas koostöös 
liikmesriikidega läbi EGFi rahaliste 
toetuste hindamise. Hindamine sisaldab 
eelkõige teavet EGFi rahaliste toetuste 
tulemuslikkuse, Euroopa lisaväärtuse ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta.
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