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Muudatusettepaneku projekt 5650 === EMPL/5650 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 01 01 — Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonnas töötavate 
ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 01 01 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362
Reserv

Kogusumma 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5651 === EMPL/5651 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 01 02 01 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804
Reserv

Kogusumma 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5652 === EMPL/5652 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 01 03 — Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonna info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia seadmete ja teenustega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 01 03 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
Reserv

Kogusumma 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
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Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5653 === EMPL/5653 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 02 63 01 — Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 63 01 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000
Reserv

Kogusumma 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000

Põhjendus:
Juulis 2019 oli Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutusmäär vaid 27 %.

Struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi suurema kasutamise üks peamisi takistusi on 
projektijuhtimise menetluste keerukus, alates taotluste ettevalmistamisest kuni finantsjuhtimise ja mõju 
järelevalveni, kus kvalifikatsioon sageli puudub.

Seetõttu on oluline suurendada ESFi tehnilise abi rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
viimasel aastal.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5654 === EMPL/5654 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 02 63 02 — Euroopa Sotsiaalfond — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida 
haldab komisjon

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 63 02 p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000
Reserv

Kogusumma p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000

Põhjendus:
Juulis 2019 oli Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutusmäär vaid 27 %.

Struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi suurema kasutamise üks peamisi takistusi on 
projektijuhtimise menetluste keerukus, alates taotluste ettevalmistamisest kuni finantsjuhtimise ja mõju 
järelevalveni, kus kvalifikatsioon sageli puudub.

Seetõttu on oluline suurendada ESFi tehnilise abi rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
viimasel aastal.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5655 === EMPL/5655 ===

esitaja(d): Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 02 64 — Noorte tööhõive algatus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Reserv

Kogusumma 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

Põhjendus:
Euroopa Kontrollikoda on selgelt märkinud, et noorte tööhõive algatuse assigneeringuid tuleb suurendada, 
mitte vähendada, ja kuna noorte tööpuuduse vastu võitlemine on endiselt prioriteet, tuleks noorte tööhõive 
algatuse jaoks teha kättesaadavaks asjakohased rahalised vahendid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5656 === EMPL/5656 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 02 64 — Noorte tööhõive algatus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Reserv

Kogusumma 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

Põhjendus:
Teatavates liikmesriikides on noorte tööpuuduse määr endiselt lubamatult kõrge. Nagu märkis ka komisjoni 
president Ursula von der Leyen, on võitlus noorte tööpuuduse vastu endiselt prioriteet. Seetõttu tuleks noorte 
tööhõive algatuse jaoks teha kättesaadavaks asjakohased rahalised vahendid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5657 === EMPL/5657 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, João Ferreira

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 02 64 — Noorte tööhõive algatus

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000
Reserv

Kogusumma 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Assigneeringut kasutatakse muu hulgas selleks, et .......... osalejate kui ka valitsusväliste organisatsioonide 
poolt.

Lisada järgmine tekst:

Assigneering peaks aitama tagada täieliku ja tootliku tööhõive ning inimväärse töö kõigile (ÜRO säästva 
arengu 8. eesmärk), soodustades stabiilsete ja inimväärsete töökohtade loomist ja õigust kõigile, aidates 
suurendada noorte osakaalu tööhõives, hariduses ja koolituses ning takistades era- ja avaliku sektori või 
erasektori tööandjatel kasutada pidevalt ära neid, kes töötavad praktikal või ebakindlatel töölepingutel.

Põhjendus:
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) uuringus "Euroala tööhõivekriis: arengusuunad ja 
poliitikameetmed" viidatakse vajadusele eraldada 2014.–2020. aastal 21 miljardit eurot, et see avaldaks mõju 
noorte töötuse tasemele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5658 === EMPL/5658 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 02 65 — Euroopa solidaarsuskorpus – Euroopa Sotsiaalfondi osalus

Muuta selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

04 02 65 p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserv

Kogusumma p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada osalust, mida kooskõlas Euroopa Solidaarsuskorpuse üld- ja 
erieesmärkidega eraldatakse ESFist.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted 



7

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1083/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 320).

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

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1475, 2. oktoober 2018, millega kehtestatakse Euroopa 
solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 
ja otsust nr 1313/2013/EL (ELT L 250, 4.10.2018, lk 1).

Põhjendus:
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid tuleks suunata algatustesse, meetmetesse ja programmidesse, mis aitavad 
kaasa vastuvõetava ja inimväärse töö loomisele. Euroopa solidaarsuskorpus ei suuda seda eesmärki täita.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5659 === EMPL/5659 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 01 04 — Sotsiaalset ja demograafilist olukorda ning perekondi käsitlevad analüüsid ja uuringud

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000
Reserv

Kogusumma 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Assigneering on ette nähtud ka selliste kulude katmiseks, .......... arvestades võib silmas pidada eelkõige 
järgmisi tegevusi:

Muuta teksti järgmiselt:

– analüüsid, mis käsitlevad rahvastiku vananemise mõju seoses kõiki vanuserühmi kaasava ühiskonnaga, 
arvestades muutusi hoolekande- ja sotsiaalkaitsevajadustes, käitumises ja vastavate valdkondade 
poliitikas, sealhulgas eakamaid vähemuste või sisserändajate hulka kuuluvaid isikuid käsitlevad uuringud 
ning mitteametlike hooldajate olukord;

– analüüsid, mis käsitlevad demograafiliste muutuste mõju liidu ja liikmesriikide poliitikale, meetmetele ja 
programmidele, ning soovituste koostamine liidu ja riikliku tasandi majandus- ja muu poliitika, 
meetmete ja programmide kohandamiseks, et ära hoida ühiskonna vananemisega kaasnevat negatiivset 
mõju;

– perekondade ja demograafiliste suundumuste vaheliste seoste analüüs;

– vaesuse, sissetulekute ja jõukuse jaotumisega seotud suundumuste ning nende ühiskonnale laiemalt 
avalduva mõju analüüs;

– uuringud tehnoloogia arengu mõju kohta leibkondadele ja ühiskonnale üldiselt (mõju 
kommunikatsioonitehnoloogiale ning geograafilisele ja tööalasele liikuvusele);
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– analüüsid, mis käsitlevad seoseid puude ja demograafiliste suundumuste vahel, puudega inimeste ja 
nende perekondade sotsiaalset olukorda ning puudega laste vajadusi nende perekonnas ja kogukonnas;

– kaupade ja teenustega seonduvaid (omandatud õiguste kaitsmise ja laiendamisega seotud) sotsiaalseid 
eesmärke käsitlevate suundumuste analüüs, võttes arvesse uusi sotsiaalseid probleeme, demograafilisi 
suundumusi ja põlvkondadevaheliste suhete muutumist;

– asjakohaste metodoloogiliste vahendite (sotsiaalsete näitajate kogumid, simulatsioonitehnikad, kõigi 
tasandite poliitiliste algatuste kohta andmete kogumine jne) väljatöötamine, et sotsiaalset olukorda, 
sotsiaalkaitset ja sotsiaalset kaasatust käsitlevate iga-aastaste aruannete koostamiseks oleksid olemas 
usaldusväärsed kvantitatiivsed ja teaduslikud andmed;

– teadlikkuse suurendamine seoses suuremate sotsiaalsete ja demograafiliste probleemidega ning 
selleteemaliste arutelude korraldamine, et tõhustada poliitilisi meetmeid;

– demograafiliste suundumuste, perekonnaelu ja lapsepõlve arvestamine asjakohase Euroopa Liidu 
poliitika rakendamisel, näiteks isikute vaba liikumise ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

– liikmesriikide rakendatud riigipõhiste soovituste sotsiaalse mõju analüüs ning komisjoni soovitused 
iga riigi riikliku eelarve kohta.

Põhjendus:
Euroopa suuniseid liikmesriikide sotsiaal-, töö- ja majanduspoliitika kohta on palju ja erinevaid. Nendes 
järgitakse konkreetset ideoloogilist joont ja neid esitletakse kui ainsat alternatiivi, mistõttu ei ole antud tõsist, 
erapooletut ja põhjalikku hinnangut nende meetmete mõju kohta elu- ja töötingimustele ning majanduslikule 
ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5660 === EMPL/5660 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 01 04 — Sotsiaalset ja demograafilist olukorda ning perekondi käsitlevad analüüsid ja uuringud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000
Reserv

Kogusumma 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000

Põhjendus:
Sotsiaalset ja demograafilist olukorda ning perekondi käsitleva analüüsi vahendid on jätkuvalt liidus 
kvaliteetse poliitika kujundamise aluseks. Rahastamine tuleks tagada vähemalt 2019. aasta eelarve tasemel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5661 === EMPL/5661 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 01 05 — Töötajate organisatsioonidele suunatud teavitus- ja koolitusmeetmed

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 01 05 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000
Reserv

Kogusumma 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000

Põhjendus:
Vaja on rohkem pühenduda sellele, et tagada töötajate organisatsioonidele vahendid tõsiseks tegelemiseks 
kliimamuutuse küsimusega, seda nii seoses tööhõivele avalduva mõjuga kui ka sotsiaalse ühtekuuluvusega 
Euroopa Liidus ja selle mõjuga Euroopa sotsiaalsele mudelile, samuti digiteerimisega seotud probleemidega. 
Seetõttu on vaja säilitada piisav rahastamise tase, et tagada kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega töötajate 
organisatsioonidele õiged vahendid õiglase ülemineku suunas liikumiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5662 === EMPL/5662 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 01 06 — Ettevõtjate esindajate teavitamine, nõustamine ja kaasamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 01 06 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000
Reserv

Kogusumma 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000

Põhjendus:
Arvestades Euroopa ettevõtete ees seisvaid väljakutseid ja muutusi, mida nad läbivad (nt seoses 
digiteerimisega ja üleminekuga vähese CO2-heitega majandusele), samuti üha sagenevat allhankimist ja 
restruktureerimist, on vaja tagada asjakohane toetus piisava rahastamise kaudu, tugevdada töötajate 
kaasamist ettevõtetes nii riiklikul kui ka riikidevahelisel tasandil ning suurendada töötajate teadlikkust nende 
õigustest olla kaasatud äriühingute otsustusprotsessidesse ja suurendada nende teavitamist, nendega 
konsulteerimist ja nende osalemist ettevõttes.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5663 === EMPL/5663 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 01 08 — Töösuhted ja sotsiaalne dialoog

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 01 08 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000
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Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa
Kulukohustuse

d Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustuse

d Maksed

Reserv

Kogusumma 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000

Põhjendus:
Sotsiaaldialoogil on Euroopa sotsiaalses mudelis keskne roll, mida on tunnustatud aluslepingutes ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas. Komisjoni uus president Ursula von der Leyen rõhutas sotsiaaldialoogi tähtsust oma 
suunistes ja Euroopa Parlamendile esitatud prioriteetides. Sotsiaaldialoogi tavade loomine ja tugevdamine 
riiklikul tasandil ning tõhusad sektoripõhised kollektiivläbirääkimise mehhanismid ja protsessid on samuti 
vajalik tingimus, et tagada ELis ülespoole suunatud sotsiaalne lähenemine. Seetõttu on vaja selle eelarverea 
vahendeid suurendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5664 === EMPL/5664 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 02 01 — Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi 
käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Reserv

Kogusumma 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi .......... programmi „Progress“ tegevussuuna 
konkreetsed eesmärgid:

Muuta teksti järgmiselt:

– töötada välja ja levitada kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi teadmisi tagamaks, et ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika, töötingimuste ning töötervishoiu ja -ohutusalased õigusaktid põhinevad 
usaldusväärsetel tõendusmaterjalidel ja vastavad liikmesriikide ja teiste osalevate riikide vajadustele, 
väljakutsetele ja tingimustele;

– edendada tõhusat ja kaasavat teabe jagamist, vastastikust õppimist ja dialoogi ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika, töötingimuste ning töötervishoiu ja -ohutusalaste õigusaktide kohta ELi, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil, et osutada liikmesriikidele ja teistele osalevatele riikidele abi nende poliitika 
väljatöötamisel ja ELi õiguse rakendamisel;

– anda poliitikakujundajatele rahalist toetust sotsiaal- ja tööturupoliitika reformide edendamiseks, 
suurendada peamiste osalejate suutlikkust sotsiaalse eksperimenteerimise kavandamiseks ja 
rakendamiseks ning muuta vastavad teadmised ja kogemused kättesaadavaks;

– anda ELi ja liikmesriikide organisatsioonidele rahalist toetust nende suutlikkuse suurendamiseks, et 
arendada, edendada ja toetada liidu tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning töötingimuste ning töötervishoiu ja 
-ohutusalaste õigusaktide rakendamist;
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– suurendada teadlikkust, vahetada häid tavasid, levitada teavet ning edendada arutelu töötingimusi, soolist 
võrdõiguslikkust, töötervishoidu ja -ohutust ning töö- ja pereelu ühitamist ning vananevat ühiskonda 
käsitlevate põhiliste sõlmküsimuste ja tegevuspõhimõtete üle, sealhulgas sotsiaalpartnerite hulgas;

– soodustada tagatud õigustega inimväärseteergutada töökohtade loomist (eelkõige seoses stabiilse 
tööhõive ja nõuetekohase tasustamisega), edendadesloomist, edendada noorte jaoks inimväärset ja 
vastuvõetavat tööhõivet ning võideldesja võidelda vaesuse vastu, edendades suuremat sotsiaalset 
lähenemist.sidusust sotsiaalse märgise abil.

Põhjendus:
ÜRO säästva arengu 8. eesmärk hõlmab mh täielikku ja produktiivset tööhõivet ning inimväärset tööd 
kõigile.

Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5665 === EMPL/5665 ===

esitaja(d): Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 02 01 — Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi 
käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Reserv

Kogusumma 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5666 === EMPL/5666 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 02 01 — Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi 
käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Reserv

Kogusumma 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 5667 === EMPL/5667 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 02 02 — EURES — Töötajate vabatahtliku riikidevahelise liikuvuse hõlbustamine ja uute 
töötamise võimaluste pakkumine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 02 02 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000
Reserv

Kogusumma 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000

Põhjendus:
2020. aastal on vaja tagada EURESi tegevuse piisav rahastamine, hoolimata Euroopa Tööjõuameti 
loomisest, mis uue ametina vajab tõrgeteta toimimiseks uusi ressursse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5668 === EMPL/5668 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 04 03 02 03 — Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Juriidiliste ja füüsiliste isikute, eelkõige 
tööturult eemale jäänute parem rahastamine ning sotsiaalsed ettevõtted

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 02 03 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000
Reserv

Kogusumma 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000

Põhjendus:
Mikrokrediit võib olla otsustava tähtsusega kõige haavatavamate elanikkonnarühmade, näiteks naiste, 
maapiirkondade elanike, puuetega inimeste, rändajate ja pagulaste elutingimuste parandamisel.

Aruandes, mis käsitleb mikrorahastamist Euroopas 2016-2017 (Microfinance in Europe Survey Report 
2016-2017), väidetakse, et peavoolu finantseerimisasutustel puudub huvi nende kategooriate rahastamise 
vastu või ei tohi nad ELi eeskirjade kohaselt seda teha. Seetõttu on mikrorahastamise jätkumine äärmiselt 
oluline.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5669 === EMPL/5669 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 11 — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 11 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000
Reserv

Kogusumma 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000

Põhjendus:
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond kujutab endast kasulikku ja usaldusväärset teabeallikat, et 
analüüsida sotsiaalset ja majanduslikku tegelikkust eri liikmesriikides. Oluline on piisav rahastamine, et 
tagada fondi ülesannete täitmiseks vajalikud tehnilised ja inimressursid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5670 === EMPL/5670 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 12 — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Reserv

Kogusumma 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5671 === EMPL/5671 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 12 — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Reserv

Kogusumma 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 5672 === EMPL/5672 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 13 — Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 13 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490
Reserv

Kogusumma 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5673 === EMPL/5673 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 15 — Euroopa Tööjõuamet (ELA)

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja viited õigusaktidele järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.
Reserv 2 124 650 2 124 650

Kogusumma 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada Euroopa Tööjõuameti (ELA) töötajate ja halduskulusid 
(jaotised 1 ja 2) ning tööprogrammiga seonduvaid tegevuskulusid (jaotis 3). 

Euroopa Tööjõuamet peab Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitama assigneeringute ümberpaigutamisest 
tegevus- ja halduskulude vahel.

Artiklisse kantud assigneeringutele tuleb lisada EFTA riikide rahalised osalused vastavalt Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingule, eriti selle artiklile 82 ja protokollile 32. Teadmiseks: nimetatud summad on 
saadud EFTA riikide rahalisest osalusest, mis on kantud tulude eelarvestuse artiklisse 6 3 0 ja mis 
moodustab finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide b, e ja f kohaselt sihtotstarbelise tulu; selle tulu alusel 
eraldatakse vastavaid assigneeringuid ja toimub rakendamine vastavalt selle eelarvejao kulude kalkulatsiooni 
osa lisale „Euroopa Majanduspiirkond“, mis on üldeelarve lahutamatu osa. 

Ameti eesmärk on aidata tagada töötajate õiglane liikuvus kogu liidus ning abistada liikmesriike ja 
komisjoni liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisel liidus. Selleks hõlbustab amet 
juurdepääsu kogu liidus tööjõu liikuvusega seotud õigusi ja kohustustusi käsitlevale teabele ning 
asjaomastele teenustele; soodustab ja süvendab liikmesriikide koostööd liidu asjaomaste õigusaktide 
jõustamisel kogu liidus, sealhulgas kooskõlastatud ja ühiste kontrollide hõlbustamiseks; on vahendajaks 
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liikmesriikide piiriüleste vaidluste korral ja hõlbustab lahenduste leidmist ning toetab liikmesriikidevahelist 
koostööd deklareerimata tööga tegelemisel. 

Liidu toetus on 2020. aastal kokku 15 683 250 eurot. 

Assigneeringust kaetakse Euroopa Tööjõuameti ülesannete täitmiseks vajalikud meetmed. Asjaomased 
ülesanded on määratletud ettepanekus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse 
Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)131 (final), 13. märts 2018), eelkõige selle artiklis 5, ning sellele 
?järgnevas institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tulenevas esialgses kokkuleppes1:

– hõlbustada juurdepääsu teabele,

– hõlbustada koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel, eesmärgiga järjepidevalt, tõhusalt ja 
tulemuslikult rakendada asjaomast liidu õigust,

– koordineerida ja toetada kooskõlastatud ja ühiseid inspekteerimisi,

– koostada analüüse ja riskihindamisi töötajate piiriülese liikuvuse kohta;

– toetada liikmesriike suutlikkuse suurendamisel seoses liidu asjaomase õiguse tõhusa rakendamise ja 
jõustamisega, 

– toetada liikmesriike deklareerimata tööga tegelemisel;

– tegutseda vahendajana liikmesriikide vahelistes vaidlustes, milles käsitletakse liidu asjaomaste 
õigusaktide kohaldamist.

Ameti ametikohtade loetelu on esitatud käesoleva jao lisas „Töötajad“.

Alusaktid:
Kustutada järgmine tekst:

Komisjoni 13. märtsi 2018. aasta ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Tööjõuamet (COM(2018) 131 final).

Põhjendus:
Euroopa Tööjõuamet püüab salamahti korraldada inspekteerimisi tsentraliseeritud korras, jättes 
liikmesriikide asutused ilma nende pädevustest ja eirates õigusakte (mis on olemuselt riiklikud), õõnestades 
seega pikemas perspektiivis liikmesriikide suveräänsust tööjõuküsimustes.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5674 === EMPL/5674 ===

esitaja(d): Katrin Langensiepen, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 15 — Euroopa Tööjõuamet (ELA)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000
Reserv 2 124 650 2 124 650

Kogusumma 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en
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Põhjendus:
Euroopa Tööjõuameti määruse finantsselgituses nähakse ette 18 943 000 euro suurune eelarve. Kuna 
kaasseadusandjad lisasid pärast finantsselgituse koostamist Euroopa Tööjõuametile ülesandeid, mis nõuavad 
lisapersonali, tuleb suurendada Euroopa Tööjõuameti eelarvet, et tagada täielikult toimiv amet, mis suudab 
täita kõiki oma ülesandeid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5675 === EMPL/5675 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 04 03 15 — Euroopa Tööjõuamet (ELA)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000
Reserv 2 124 650 2 124 650

Kogusumma 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000

Põhjendus:
Euroopa Tööjõuameti määruse finantsselgituses nähakse ette 18 943 000 euro suurune eelarve, mis tuleks 
2020. aasta eelarves säilitada nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute osas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5676 === EMPL/5676 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 08 02 03 06 — Kaasava, innovaatilise ja analüütilise Euroopa ühiskonna edendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

08 02 03 06 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
Reserv

Kogusumma 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5677 === EMPL/5677 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 08 01 — Struktuurireformi tugiprogramm — Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 1b 
(Euroopa Teadusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) ülekantavad summad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Reserv

Kogusumma 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5678 === EMPL/5678 ===

esitaja(d): Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre 
Vedrenne, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 02 02 77 38 — Ettevalmistav tegevus — Noorte töötuse vähendamine — kooperatiivide loomine 
töövõimaluste suurendamiseks ELis

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

02 02 77 38 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000

Põhjendus:
Selleks et tagada ettevalmistava tegevuse sujuv jätkumine teisel aastal, tuleks see lisada 2020. aasta 
eelarvesse nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5679 === EMPL/5679 ===

esitaja(d): Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 32 02 77 15 — Katseprojekt — Linnapeade pakt energiaostuvõimetuse vastu võitlemiseks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

32 02 77 15 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000
Reserv

Kogusumma 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000
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Põhjendus:
Energiaostuvõimetus on kogu Euroopat puudutav probleem, mis praegustes majandusoludes ilmselt 
süveneb, kui sellega ei tegeleta. Selle tagajärjel võivad teatavad ELi tarbijad jääda praegu toimuvast 
energiasüsteemi ümberkujundamisest kõrvale, mistõttu ei saa nad ühtse ja tarbijakeskse energia siseturu 
eeliseid kasutada. Selle projektiga parandatakse kütteostuvõimetute Euroopa kodanike elutingimusi, 
täidetakse energialiidu eesmärke ja vähendatakse energiatarbimist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5680 === EMPL/5680 ===

esitaja(d): Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Barbara Ann Gibson, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 37
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 37 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Eluasemelahenduste keskus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti „Eluasemelahenduste keskus“ eesmärk on luua platvorm, et selgitada välja 
eluasemelahendused, neid arutada ja edendada eluaset puudutavaid lahendusi, mis on suunatud kogu 
Euroopas kasvava eluasemeturult tõrjutuse ja kodutuse probleemiga tegelemisele.
Eluasemelahenduste keskus ühendaks – järgides täielikult subsidiaarsuse põhimõtet – kogu EList pärit 
eksperdid ja kogemused, et teha kindlaks praegustes süsteemides esinevad lüngad ja nendega tegeleda, 
pakkudes praktilisi lahendusi, mis on juba tõestanud oma toimivust erinevates keskkondades ELis.
Keskus võiks arutada, hinnata ja edendada eluasemelahendusi kodutuse ja eluasemeturult tõrjutusega 
seotud probleemidega tegelemiseks kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil ning töötada välja 
tõendeid sisaldava andmepanga. Keskus toetaks ka InvestEU programmi ja ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamist, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.
Keskus edendaks kogu EList eksperte ja tõendeid kaasates arutelu, pakuks praktilisi ülekantavaid 
majutuslahendusi ning toetaks struktuurifondide ja InvestEU fondi tõhusat kasutamist selles valdkonnas. 
See oleks kooskõlas ELi üldise vaesuse vähendamise eesmärgiga (nt Euroopa Liidu lepingu artikkel 3); 
toetaks Euroopa sotsiaalõiguste samba (eelkõige 19. prioriteedi) rakendamist; toetaks läbivaadatud 
tööhõivesuuniseid (eelkõige suunist 8), kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, ühtekuuluvuspoliitikat 
ja muid ELi poliitilisi eesmärke. Katseprojekt tegeleks lünkadega, mis on jäänud linnade tegevuskava 
raames lõpule viidud asjakohastest partnerlustest (elamumajandus, vaesus linnades). Samuti võiks see 
toetada tulevast linnapiirkondade algatust.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Eluasemetoetuste keskus aitaks reageerida kogu Euroopas esinevatele probleemidele, mis on seotud üha 
kasvava kodutuse ja eluasemeturult tõrjutusega. Praegu puudub platvorm, mis keskenduks üksnes 
konkreetsetele eluasemelahendustele nende inimeste jaoks, keda puudutab kodutus ja eluasemeturult 
tõrjutus. Kavandatav platvorm pakuks tõelist Euroopa lisaväärtust, tegeledes ühise probleemiga ja toetades 
ELi eesmärkide elluviimist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5681 === EMPL/5681 ===

esitaja(d): Estrella Dura Ferrandis, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 36
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 36 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Lennundustöötajate lähetamise hindamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on uurida viise, kuidas areneb Euroopa ärilises lennutranspordis alltöövõtt 
märgrendi (wet leasing) ja osalise meeskonnaga märgrendi (damp lease) kaudu ning kuidas see mõjutab 
ja nõrgestab lennumeeskonna õigusi, sotsiaalseid ja töötingimusi ning ohutuskultuuri. Eesmärgid 
hõlmavad ärimudeli ja töötajate probleemide analüüsi. Peale selle tuleks katseprojektiga välja selgitada 
ettepanekud ELi tasandi meetmete võtmiseks, et tagada töötajate õiguste kaitse ning see, et märgrendi ja 
osalise meeskonnaga märgrendi mudeli kasutamine ei mõjuta negatiivselt lennunduse siseturgu ega 
põhjusta sotsiaalset dumpingut. 
Märgrendileping on ärileping, mille kohaselt üks lennuettevõtja (rendileandja) varustab teist 
lennuettevõtjat (rentnik) õhusõidukiga koos täieliku meeskonna, hoolduse ja kindlustusega (ACMI). 
Algselt kasutasid lennuettevõtjad seda süsteemi ettenägematute ja/või lühiajaliste vajaduste katmiseks, nt 
töökõlbmatu õhusõiduk, võimsuse järsk suurenemine või lühikese etteteatamisega uute lennuliinide 
avamine.
Hõlmatavad meetmed peaksid sisaldama järgmist:
Ülevaade sellest, kuidas on märgrent ja osalise meeskonnaga märgrent arenenud lennunduses 
lühiajalisest kasutamisest laialdasema kasutamiseni.
Uuring, mis hõlmab seda, kuidas käitajad märgrendi ja osalise meeskonnaga märgrendi puhul 
– väldivad töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide järgimist või kohaldavad neid praktikas
– väldivad renditööd käsitlevate ELi õigusaktide järgimist või kohaldavad neid praktikas
– austavad või ei austa meeskonna sotsiaalõigusi
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– kohaldavad erinevalt vastutust ja vastutusahelaid, ohutuskultuuri ning tervishoiu- ja ohutuseeskirju või 
teevad seda diskrimineerivalt võrreldes nende poolt paralleelselt käitatavate muude lendudega, kus sellist 
renti ei kasutata
Teadusuuringud ja seminar koos tsiviillennunduse sotsiaalpartneritega, mis hõlmab seda, kuidas 
märgrent on mõjutanud lennumeeskonda kliendiks olevates ettevõtetes, kus sellist teenust on kasutatud, 
vähemalt järgmistes valdkondades: 
– kollektiivläbirääkimiste või -kokkulepete õõnestamine või survestamine
– streigimurdjad
– möödahiilimine õigusest teha tööd ja kolmandate riikide töötajate kaitsest
Lõppkonverents, millel osalevad kõik sidusrühmad, sealhulgas tsiviillennunduse sotsiaalpartnerid, et 
esitada ettepanekuid järgmise kohta: 
– kuidas tuleks märgrendi ja osalise meeskonnaga märgrendi puhul kohaldada ELi sotsiaalõigusnorme, 
mis puudutavad töötajate lähetamist, renditööd ja sotsiaalkindlustust, ja vältida sotsiaalset dumpingut
– milline peaks olema märgrendi ja osalise meeskonnaga märgrendi võimalik mõju 
kollektiivläbirääkimistele, streigimurdjatele ja muude põhiõiguste teostamisele
– konkreetsed seadusandlikud ja/või muud meetmed, millega tagatakse, et lennumeeskonna suhtes 
kohaldatakse alati nõuetekohaselt asjaomastes sotsiaalõigusnormides sätestatud korda 
– kuidas võiks toimida eeldusel või vaikimisi tingimustel põhinev lennundussektori väga liikuvate 
töötajate klassifitseerimine, et tagada õiguskindlus ja see, et iga üksikjuhtumi puhul ei ole vaja nõuda 
õiguste jõustamist
Katseprojekti eesmärk on toetada ja täiendada lennunduse sotsiaalmeetmete kava, keskendudes tööõiguse 
ning sotsiaalkindlustust ja töötajate lähetamist käsitlevate õigusaktide kohaldamise ja jõustamise 
konkreetsetele aspektidele. 
Komisjoni 2019. aasta uuringu („Study on employment and working conditions of aircrews in the EU 
internal aviation market“), milles käsitletakse lennumeeskondade tööhõivet ja töötingimusi ELi 
lennunduse siseturul, järeldustes märgitakse, et märgrent on üks valdkondi, mis vajab lisatähelepanu. See 
valdkond koondab läbipaistmatuid tavasid ja märgrendiga seotud keerukaid tegevusi ning nõuab 
täiendavaid uuringuid ja analüüse. Vaja on konkreetseid meetmeid, et vältida kõnealuse ärimudeli 
muutmist uueks viisiks, kuidas hiilida kõrvale sotsiaalõigusnormidest ja tekitada sotsiaalset dumpingut.
Käesolev katseprojekt ei kattu komisjoni tööga. Sellega kavatsetakse hoopis toetada lennundusstrateegiat 
tööjõu ja sotsiaalsest seisukohast, tehes ettevalmistusi meetmeteks väga tehnilises valdkonnas, kus 
meetmete võtmiseks on vaja kvaliteetseid andmeid ja uuringuid. Praegu ei ole käimas ühtegi teist 
samalaadset projekti.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Märgrendi ja osalise meeskonnaga märgrendi üha suurema kasutamisega kaasneb oht, et sellise rendi 
kasutamine muutub püsivaks mõnede lennuettevõtjate jaoks, kelle oluline eesmärk on nüüd lihtsalt 
vähendada kulusid ja kes selle nimel on nõus ohtu seadma nende tegevuse suhtes kohaldatavate sotsiaalsete, 
tööhõivealaste ja vastutusega seotud normide järgimise. Lennumeeskond on oma väga liikuva staatuse tõttu 
eriti haavatav.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5682 === EMPL/5682 ===

esitaja(d): Gabriele Bischoff, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 30
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 30 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000

Rubriik:
Katseprojekt — Liikmesriikide miinimumsissetuleku tagamise kavade poliitikapõhise lähenemise mõju 
toodangule, palkadele, tööhõivele, riigi rahandusele ja ELi-sisesele liikuvusele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

EL on üha enam mõistnud, et majanduskasv üksi ei ole võluvits sotsiaalprobleemide vastu, ning 
liikmesriikides on kaalutud miinimumsissetuleku tagamise kavasid, et parandada sotsiaalset kaasatust (vt 
uuringuid „The Role of Minimum Income for Social Inclusion in the EU“ (2007) ja „The role of 
minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)).
Kavandatava katseprojekti eesmärk on kõrvaldada teadmatus makromajanduslikest tagajärgedest, mis 
kaasnevad liikmesriikide miinimumsissetuleku tagamise kavade lähendamisega kogu ELi hõlmavale 
miinimumtasemele, mis on määratletud ostujõu pariteedi alusel.
Selline Euroopa Liidu algatatud lähenemisprotsess võib suurendada sotsiaalset kaasatust liikmesriikides, 
kus miinimumsissetuleku tagamise kavad on nõrgad, vähendades vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus 
elavate inimeste osakaalu, parandada tööhõive kvaliteeti, sest see tooks kaasa sissetulekute suurenemise 
tulujaotuse madalamas otsas, samuti vähendaks see rännet teistesse liikmesriikidesse niivõrd, kuivõrd 
selline ränne on tingitud pigem miinimumsissetuleku erinevatest tasemetest kui töövõimalustest. Positiivse 
makromajandusliku mõju seas võib täheldada sisenõudluse (tarbimise) suurenemist liikmesriikides, kus 
seni on miinimumsissetuleku süsteemid olnud nõrgad. Usutavasti leiab aset ka palgatasemete lähenemine 
liikmesriikide vahel. Samal ajal toob miinimumsissetuleku taseme suurenemine ilmselgelt kaasa 
eelarvekulud, mida tuleb tasakaalustada palgatõusu ja tarbimise kasvu pealt saadavate suuremate 
maksutuludega. Selle mitmesuguse mõju täpne ulatus on seni siiski teadmata ja seda on vaja uurida.
Kavandatud katseprojekt koosneks seega katseuuringust, mille eesmärk on järgmine:
a) arvutada välja liikmesriikide miinimumsissetuleku tasemete vajalik tõus, et saavutada lähenemine 
ostujõu pariteedi alusel, võttes aluseks olemasolevad riiklikud kavad;
b) simuleerida makromajanduse mudelis mõju toodangule, tarbimisele, tööpuudusele, keskmisele 
palgatasemele, madalapalgalisusele, maksutulule ja kõikide liikmesriikide kulutustele;
c) prognoosida miinimumsissetuleku tagamise kavade lähenemise mõju ELi-sisesele liikuvusele.
Uuringus võetakse arvesse konkreetseid institutsionaalseid teadmisi miinimumsissetuleku tagamise 
kavade kohta igas riigis, samuti riigispetsiifilisi institutsioonilisi üksikasju maksusüsteemis.
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Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
EL on üha enam mõistnud, et majanduskasv üksi ei ole võluvits sotsiaalprobleemide vastu, ning 
liikmesriikides on kaalutud miinimumsissetuleku tagamise kavasid, et parandada sotsiaalset kaasatust (vt nt 
uuringut „The role of minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)). Viimasel ajal on 
toetatud ostujõus mõõdetavate miinimumsissetuleku tagamise kavade ühtlustamist, suurendades minimaalset 
sissetulekut liikmesriikides, kus praegu on madal sotsiaalkaitse tase, mitte ainult selleks, et suurendada 
sotsiaalset ühtekuuluvust, vaid ka selleks, et vältida liiga tugevaid tõuke- ja tõmbetegureid. Selle 
makromajanduslikke tagajärgi on siiski alles vaja hinnata.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5684 === EMPL/5684 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 29
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Lennunduse tervise- ja ohutusseirekeskus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Viimastel aastakümnetel on kommertslennundus omandanud globaalses ühiskonnas üha suurema 
tähtsuse. See kajastub näiteks asjaolus, et viimase kolmekümne aasta jooksul on salongipersonali tööaeg 
kuus suurenenud 50/55 tunnilt 95/100 tunnile ning pikamaalendude arv on nüüd kolme asemel kuus.
Lisaks sellele puutub salongipersonal palju rohkem kokku ioniseeriva kiirguse ja viletsa õhukvaliteediga 
pardal, mis mõjutab oluliselt nende tervist ja ohutust.
Kommertslennunduse tervise- ja ohutusseirekeskuse peamised eesmärgid on töötajate töötingimuste, 
sageli lendavate reisijate ja salongimeeskonna ohutuse, reisijate suurema kindlustunde ja kvaliteetse 
tööhõive paranemine sektoris.
Uuringuid ning andmete kogumist ja analüüsi koordineerides püüab seirekeskus suurendada teadlikkust 
kommertslendude mõjust sageli lendavate reisijate, salongipersonali ja pilootide tervisele ja ohutusele. 
Seirekeskus vastutab ka tegevuskavade ettevalmistamise eest, et neid mõjusid leevendada.
Kommertslennunduse tervise- ja ohutusseirekeskus ühendab EU-OSHA, Euroopa institutsioonide, 
lennuettevõtjate, ametiühingute ja töötajate esindajaid.
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Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Salongipersonali ja sageli lendavate reisijate arv, kes kannatavad vähi, viljatuse ja teratogeensuse (defektid 
järglastel), unehäirete või sotsiaalse isolatsiooni tõttu, näitab töötingimuste ja reisijate ohutuse halvenemist 
lennundussektoris, mis on tingitud töökorralduse ja tehniliste parameetrite muutumisest.

Selle probleemi erinevaid aspekte (tervis, perekonnaelu jne) tuleb nõuetekohaselt hinnata ja käsitleda. 
Selleks tehaksegi ettepanek luua seirekeskus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5685 === EMPL/5685 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 30
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Uimastite kasutamise ja sugulisel teel levivate haiguste esmane ennetus noorelt-noorele 
lähenemisviisi kaudu

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Viimastel aastatel on narkootikumide kasutamise mitmekesistumine (koos suureneva kokaiini või 
sünteetiliste toodete tarbimisega) muutnud keerukamaks tegelemise probleemiga, millele Euroopa riigid 
olid juba lahendust leidmas. Lisaks muudab olukorra tõsisemaks see, et vähenevad investeeringud 
uimastitarbimise vastu võitlemise meetmetesse, mis raskendab institutsioonide kohanemist uute ainete ja 
tarbimisviisidega, samal ajal kui juurdepääs ainetele (nt internetiostude kaudu) on hõlpsamaks 
muutunud. See on suurendanud tarbimist ja kahjulikku mõju rahvatervisele, eriti noorte hulgas.
Samal ajal näeme sugulisel teel levivate haiguste suhtelist kasvu, sh ka noorte hulgas.
Need arvud õigustavad suuremaid investeeringuid ravimite ja meetmete valdkonnas, et võidelda 
suguhaigustega, kasutades läbiproovitud meetodeid, nagu esmane ennetus noorelt-noorele lähenemisviisi 
kaudu.
Nimetatud meetod hõlbustab otsest ja empaatilist lähenemist keeles, mis on kavandatud toetusesaajatele 
kergesti arusaadav. Noortega suheldes on see eriti tõhus, muutes lihtsamaks teemade käsitlemise, mis on 
käesoleva katseprojekti puhul väga isiklikud ja mille puhul põlvkonnapõhine lähenemisviis hõlbustab 
suhtlemist.
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Katseprojekt aitab luua vahendite kogumit, mis hõlmab teaduslikke andmeid uimastite ja suguhaiguste 
kohta (koordineerivad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskus) ning juhtumiuuringute koostamist (vähemalt liikmesriikide kaupa), millesse 
on kaasatud riiklikud bürood, omavalitsused, koolid ja noorteorganisatsioonid. Katseprojekti tulemuseks 
peaksid olema meetmed, mis võimaldavad liikmesriikidel töötada välja riiklikud programmid, mis on ette 
nähtud uimastite tarbimise ja sugulisel teel levivate haiguste esmase vastastikuse ennetamise riiklike 
programmide väljatöötamiseks.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Uimastite lisandunud tarbimine ja suguhaiguste suurem levik, eriti noorte seas, mis on tingitud 
investeeringute vähenemisest tervishoiupoliitikasse, eelkõige nimetatud valdkondades, nõuab aktiivset 
reageerimist. Esmase ennetuse kasutamine noortelt noortele suunatud meetmete kaudu on juba osutunud 
tulemuslikuks ja tõhusaks viisiks nende ja muude probleemidega tegelemisel. Seepärast on vaja keskenduda 
rohkem sellisele lähenemisviisile.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5686 === EMPL/5686 ===

esitaja(d): Sandra Pereira, João Ferreira, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 28
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 28 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Miinimumpalga roll üldise töögarantii kehtestamisel

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

ILO töö tuleviku ülemaailmse komisjoni 2019. aasta aruandes „Work for a brighter future“ (Töö ilusama 
tuleviku nimel) [1] kutsutakse üles looma üldine töögarantii, et kindlustada kõigi töötajate põhiõigused, 
olenemata nende töösuhte liigist, sealhulgas „piisav äraelamist võimaldav töötasu“, töötundide ülempiir 
ning tagatud tööohutus ja töötervishoid.
Kollektiivläbirääkimiste ja -lepingutega loodud riikliku miinimumpalga olemasolu on kesksel kohal 
üldise töögarantii loomisel, aidates parandada töötajate elutingimusi, edendada ühiskondlikku arengut ja 
muuta poliitikasuundi, mis on viimastel aastatel toonud kaasa ebakindluse, madalamad palgad ja 
ebavõrdsuse suurenemise.
Selleks et tõhusamalt edendada riiklikke miinimumpalgasüsteeme kui majandusliku ja sotsiaalse arengu 
vahendit, peaks Eurofound uurima eri liikmesriikide tegelikku olukorda ning nimetatud vahendi mõju 
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tööhõivele, töötajate kvalifikatsioonile, ebakindluse tasemele, liikmesriikide arengule ja muudele 
asjaoludele, mida peetakse asjakohaseks.
[1] Meie soovituste eesmärk on tugevdada ja elavdada tööorganisatsioone. Need institutsioonid on 
tööhõive-eeskirjadest ning kollektiivlepingutest ja töökontrollisüsteemidest lähtuvaks õiglase ühiskonna 
nurgakiviks, sillutades teed formaliseerimisele, vähendades töötajate vaesust ning tagades tulevase töö 
väärikuse, majandusliku turvatunde ja võrdsuse. Üldise töögarantii raames tuleb austada kõigi töötajate 
põhiõigusi, olenemata nende lepingulisest kokkuleppest või tööhõiveseisundist, tagades neile piisava 
äraelamist võimaldava töötasu (ILO põhiseadus, 1919), nende tööaja ülempiiri ning ohutud ja tervislikud 
töökohad. Kollektiivlepingute või seaduste ja määrustega võib kaitstuse taset tõsta. Samuti võimaldab 
käesolev ettepanek töötervishoiu ja tööohutuse kui aluspõhimõtete ja põhiõiguste tunnustamist töökohal.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
ELi majandus- ja sotsiaalkriis ning kehtestatud kokkuhoiumeetmed on kaasa toonud töötuse kõrge taseme ja 
halvenevad töötingimused, millel on tagajärjed liikmesriikide arengule. Peamine vahend ILO tegevuskava 
täitmiseks ja üldise töögarantii kehtestamiseks on riiklik miinimumpalk, mida uurimus ELis valitsevatest 
erinevatest oludest võib aidata edendada ja ühtlustada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5687 === EMPL/5687 ===

esitaja(d): Dragoş Pîslaru, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Nicolae Ştefănuță, Yana Toom, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 33
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 33 750 000 500 000 750 000 500 000
Reserv

Kogusumma 750 000 500 000 750 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Koolid kui roma laste sotsiaalse kaasamise mootorid

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Taustteave:
Rohkem kui veerand kõigist lastest ELis elab vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Euroopa Parlament 
nõudis 2015. aastal, et loodaks lastegarantii, mis aitaks tagada, et igal Euroopa lapsel, kes elab vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse ohus, oleks juurdepääs
– tasuta tervishoiule,
– tasuta haridusele,
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– tasuta alusharidusele ja lapsehoiule,
– inimväärsele eluasemele ja
– piisavale toidule.
Seejärel palus Euroopa Parlament 2017. aastal Euroopa Komisjonil rakendada ettevalmistavat meedet 
„Lastegarantii süsteem / Euroopa lastegarantii loomine ja selle rahaline toetamine“.
Vastavalt ettevalmistava meetme eelarvele lisatud Euroopa Parlamendi märkustele peaks meede tagama, 
„et igal Euroopas vaesuse ohus oleval lapsel (sh pagulastel) on juurdepääs tasuta arstiabile, tasuta 
haridusele, tasuta lastehoiule, inimväärsetele elamistingimustele ja piisavale toidule. Nende viie 
tegevusala elluviimine liidu ja riiklike tegevuskavade kaudu tagaks, et miljonite Euroopa laste 
elamistingimused ja võimalused paraneksid märgatavalt, tehes seda pikaajaliselt.“
Sellega seoses peab komisjon vajalikuks kõigepealt selgitada, milline on lastegarantii kontseptsiooni 
võimalik ulatus, uurides sellise tagatisskeemi teostatavust ja analüüsides selle rakendamisvõimalusi. 
Selleks keskendutakse sotsiaalselt kaitsetute laste neljale konkreetsele rühmale: i) ebakindlas olukorras 
perede lapsed, ii) asutustes elavad lapsed, iii) hiljutiste sisserändajate ja pagulaste lapsed ning iv) 
puudega ja teised erivajadustega lapsed.
Sel eesmärgil on komisjon avaldanud pakkumiskutse teostatavusuuringu kohta, milles esitatakse 2019. 
aasta lõpuks ülevaade sellest, kuidas lastegarantii kava on võimalik rakendada nende nelja valitud rühma 
jaoks.
Selline olukord ei ole siiski sugugi vastuvõetav. Esiteks on Euroopa Parlamendi taotlusest möödunud 
rohkem kui 4 aastat. Teiseks ignoreeritakse täielikult ühte haavatavate laste kategooriat – roma lapsi.
Romad moodustavad Euroopa suurima etnilise vähemuse, mis on sajandeid olnud Euroopa ühiskonna 
lahutamatu osa, kuhu kuulub kuni 12 miljonit inimest. Ent hoolimata riigi, ELi ja rahvusvahelisel 
tasandil tehtud jõupingutustest, mille eesmärk on parandada romade põhiõiguste kaitset ja edendada 
nende sotsiaalset integratsiooni, seisavad paljud romad endiselt silmitsi äärmise vaesuse, sügava 
sotsiaalse tõrjutuse, nende põhiõiguste teostamist takistavate tõkete ja diskrimineerimisega.
Need probleemid mõjutavad nende juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, mis omakorda seab ohtu nende 
tööhõive- ja sissetulekutega seotud väljavaated, elamistingimused ja tervisliku seisundi, piirates nende 
üldist suutlikkust oma potentsiaali täielikult ära kasutada.
Haridusest ilmajätmine toimub erineval kujul: alates keeldumisest võtta kooli roma lapsi mitteromadest 
vanemate surve tõttu kuni nende paigutamiseni spetsiaalsetesse koolidesse või etniliselt segregeeritud 
klassidesse. Etnilist eraldamist mõjutavad tegurid, mis ulatuvad elamistingimuste omapäradest 
romadevastaste eelarvamusteni.
Mitmes ELi liikmesriigis moodustavad roma lapsed suurema osa väljaspool tavapärast haridussüsteemi 
toimivates erikoolides ja -programmides õppivatest lastest, kuigi neil puuduvad ilmsed õpiraskused või 
puue. Uuringu tulemused näitavad, et keskmiselt on üks kümnest roma lapsest käinud erikoolis või 
klassis, mis on peamiselt mõeldud romadele, isegi kui see leidis aset vaid lühikest aega. Tavahariduses on 
segregatsioon levinud Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias ja Kreekas, kus 33–58 % kooliskäivatest 
roma lastest käisid klassis, kus kõik või paljud lapsed olid roma päritolu.
Muudel juhtudel ei pruugita lastele võimaldada haridusele juurdepääsu, sest neil puuduvad dokumendid. 
Või nad lihtsalt ei saa koolis käia, kuna nad elavad lähimast koolist kaugel. Kogu Euroopas on roma laste 
kooli registreerumise ja koolis käimise määr madalam ning koolist väljalangemise määr kõrgem kui 
elanikkonnas üldiselt. Selle tulemusena on roma kogukondadel sageli madal haridustase. 
Rahvusvahelised eksperdid väidavad, et see on loonud ühelt põlvkonnalt teisele üle kanduva vaesuse. 
Paljud lapsed ei jõua eelkooli, algklassidest rääkimata. Uuringud näitavad, et vaestest piirkondadest pärit 
pered, kes ei ole koolieelsete lasteasutuste ja lasteaedade programmiga tuttavad või kellel puudub neile 
juurdepääs, on vähem huvitatud sellest, kuidas nende lastel koolis läheb. Teised ei saa sellist hoidu valida, 
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sest seda ei eksisteeri nende piirkonnas, nende lastel puuduvad vajalikud dokumendid (roma päritolu või 
sisserändajad) või muude probleemide (kaugus, keeled, diskrimineerimine jne) tõttu. 
Kesk- ja Kagu-Euroopas lõpetab algkooli ainult umbes 20 % roma lastest, samas kui mitteroma noortest 
lõpetab algkooli 90 %. Euroopa Liidu uuringu kohaselt lõpetab keskkooli või tööga seotud koolituse vaid 
15 % roma lastest. 
Lahendusi on katsetatud, ent probleem siiski püsib. Haavatavad, kõrvalejäetud roma lapsed muutuvad 
haavatavateks, nendest saavad vaesuse võrku langenud täiskasvanud, kes satuvad seejärel nõiaringi. 
Vaja on uut lähenemisviisi, millega püütakse integreerida eri valdkondade ideid ja millega seatakse 
lahenduse keskmesse koolid. Vaja on ka elutsüklianalüüsi, mille eesmärk on jälgida last juba varasest 
east alates, pakkudes nii ennetavaid kui ka parandusmeetmeid, kaasates kõiki sidusrühmi ja seades 
eesmärgiks ühe lõpptulemuse: tagada, et laps võiks varem või hiljem saada haridust, olgu see siis põhi- 
või kutseharidus, mis suurendab märkimisväärselt tema võimalust olla ühiskonda kaasatud ja teha 
tasustatavat tööd.
Kavandatav katseprojekt:
Katseprojekti eesmärk on aidata koolidel saada roma laste sotsiaalse kaasamise mootoriks. Sellega 
loodaks lahenduste pakett, kuhu integreeritakse valdkonnaülesed poliitikameetmed. Katseprojektiga 
selgitatakse välja kolm sihtpiirkonda Euroopas ja rakendatakse neis lahenduste paketti, millega avatakse 
tee ELi alalise eelarverea ettevalmistavale tegevusele, mille tulemusena luuakse haavatavate laste 
sotsiaalse kaasamise edendamiseks ELi üksus (asutus või vahend).
Projekti sihtrühmadeks on lapsed, eelkõige NUTS 2. tasandi piirkondades, kus Eurostati andmetel on 
palju roma lapsi ja suur vaesusrisk (nt Severozapaden, Kirde-Rumeenia, Kesk-Doonau madaliku 
põhjaosa Ungaris või Ida-Makedoonia ja Traakia). 
Projekti põhieesmärk on integreerida poliitikameetmed, vanad ja uuenduslikud lahendused, mis 
käsitlevad roma laste sotsiaalse integreerimise piirkondlikku, riiklikku ja ELi tasandi poliitikat, ning 
koostada ühtne lähenemisviis, saada realistlikke tulemusi ja kokkuvõttes luua järelevalveasutus.
Projekti etapid on järgmised:
1. Roma lastele mõeldud lahenduste paketi loomine, mille eesmärk on integreerida poliitikameetmed ja 
luua vahendid, mis koos suunatud mikrorahastamisega muudavad erikoolid haavatavate laste sotsiaalse 
tõrjutuse vältimise ühtseteks kontaktpunktideks. Näiteks võib sellega integreerida lahendusi, mille 
eesmärk on algatada koolieelsetesse lasteasutustesse ja lasteaedadesse registreerimist või seda 
suurendada, vähendada koolist väljalangemise määra nii alg- kui ka põhikoolietapis, aga ka hõlbustada 
üleminekut kutsekoolidesse ning koostada ja pakkuda poliitikameetmeid, millega ei jäeta kõrvale ühtegi 
last ja võimaldatakse lastel, keda sunniti koolist välja langema, õppida tugiteenusega järele ühe või mitu 
kooliaastat, või siiski osaleda lisakoolitustel või kutsehariduses.
2. Katseprojekti kaudu lahenduste paketi rakendamine viies koolis, mis valitakse ELi viiest kõige 
vaesemast piirkonnast. Projekti rakendav asutus, mis tugineb lahenduste paketile, kaasaks kohalikke 
valitsusväliseid organisatsioone ja ametiasutusi ning aitaks erikoolidel saada kohalike kogukondade 
sotsiaalse kaasamise keskusteks 
– võimaldades neil saada kommunikatsiooni- ja teabekeskusteks;
– kasutades kooliruume sotsiaalseks suhtlemiseks muude huvitatud kohalike valitsusväliste 
organisatsioonide / ametiasutustega, tekitades huvi riskipiirkonnas elavates roma perekondades ja 
hõlbustades positiivset assotsieerimist, asetades koolid sotsiaalteenuste (haridus, eluase, tervishoid, 
tööhõive) võrgustiku keskmesse; 
– luues lahendusi roma lastele väikelaste hoiu ja kooli kaudu toimuvaks suhtluseks piirkondades, kus 
selliseid võimalusi ei ole; 
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– toetades finants- ja muude probleemidega roma perekondi vajalike ja nõuetekohaste dokumentide 
saamisel, et kanda nende lapsed kooli nimekirja, ja tehes koostööd kohalike ametiasutustega, et leida 
ajutisi lahendusi, mis võimaldaksid lastel koolis käia; 
– luues koolist väljalangenud roma laste jaoks vahendid, mis võimaldavad neil kooli naasta ja võita tagasi 
kaotatud aja või lihtsustatud tingimustel siiski osaleda kutsekoolitusel või kutseõppeasutuses; 
– tehes tööd selle nimel, et vähendada koolist väljalangemist, hoides kooli kogukonna keskmes. 
Projekti lõppeesmärk on ettevalmistav tegevus, millega suurendatakse katseprojekti ulatust ja mille 
tulemusena luuakse ELi amet, mille ülesanne on vähendada roma laste sotsiaalset tõrjutust, arvestades 
asjaolu, et kõnealune haavatavate laste rühm on Euroopa Komisjoni algatatud ettevalmistavast meetmest 
arusaamatult välja jäetud.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kohalikul või ELi tasandil kulutatakse olulisi summasid üksik- ja kooskõlastamata projektidele, mille 
eesmärk on võidelda roma laste sotsiaalse tõrjutuse vastu. Ent juba aastaid on selliste vähemuste nagu 
romade koolidesse registreerumise määr äärmiselt madal, samas kui koolist väljalangemise määr on jätkuvalt 
suur. Tõsiasi, et roma lapsed on Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendi üleskutsel välja kuulutatud 
lastegarantii ettevalmistavast meetmest välja jäetud, ei ole vastuvõetav ning see nõuab viivitamatuid 
meetmeid, mistõttu esitatakse käesolev katseprojekt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5688 === EMPL/5688 ===

esitaja(d): Tomáš Zdechovský, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, Peter Pollák

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 34
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 34 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000
Reserv

Kogusumma 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000

Rubriik:
Katseprojekt — Sotsiaaleluruume ja romade mõjuvõimu suurendamist käsitlevate sotsiaalse mõjuga 
lähenemisviiside mudel: uuenduslike rahastamisvahendite kasutamise katsetamine paremate sotsiaalsete 
tulemuste saavutamiseks

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Teatavate Euroopa elanikkonnarühmade elamistingimused on aastakümneid olnud pidevalt halvad. 
Romad on üks Euroopa vähemusrühmadest, kelle vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määr on kõrgeim. 
Vaatamata pikaajalistele jõupingutustele, sealhulgas juba 2011. aastal kehtestatud romasid käsitlevate 
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riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikule aastani 2020, on romade sotsiaal-majandusliku 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine jäänud üksnes püüdluseks. 
Seni on romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine suuresti sõltunud Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide toetusest. Kahjuks on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendite kasutamine olnud piiratud nende rahaliste vahendite haldamise eest vastutavate riiklike ja 
piirkondlike ametiasutuste poliitilise tahte ja suutlikkuse puudumise tõttu. Selliseid rahastamisvahendeid 
nagu laenud ja tagatised on seni vähe kasutatud selleks, et edendada marginaliseerunud roma 
kogukondade sotsiaal-majanduslikku kaasamist. 
See katseprojekt on osa Euroopa Liidu jõupingutustest, mille eesmärk on 
– toetada sotsiaalset innovatsiooni ja uusi terviklikke lähenemisviise sotsiaalteenuste osutamisel, 
suurendada ebasoodsas olukorras olevate rühmade mõjuvõimu ning pakkuda oluliste sotsiaalsete 
probleemide, eelkõige romade kaasamisega seotud lahendusi; 
– stimuleerida sektoritevahelist koostööd ja sotsiaalse mõjuga partnerlusi (avaliku ja erasektori partnerlus 
ning kodanike kaasamine) kui uut võimalust avaliku sektori väärtuste loomiseks; 
– rajada teed uute rahastamisvahendite ja segatoetuse (rahastamisvahendid, toetus ja suutlikkuse 
suurendamine) kasutamiseks suure sotsiaalse välismõjuga projektide puhul;
– pikemas perspektiivis toetada sotsiaalsete investeeringute turu ja sotsiaalse mõjuga sekkumiste 
arendamist sellise mudeli katsetamise/täiustamise abil, mida võiks laiendada kogu Euroopasse, nt ELi 
tulevane ühtne investeerimisprogramm (InvestEU). 
InvestEU programm võib olla pöördepunktiks koos rahaliste vahenditega, millega toetatakse sotsiaalset 
taristut (eluase, tervishoiu- ja haridusasutused), sotsiaalset innovatsiooni ja sotsiaalse mõjuga kavasid. 
ELi tulevane integreeritud investeerimisprogramm võib pakkuda märkimisväärset võimalust teha romade 
kaasamisel edusamme.
Katseprojekti ulatus:
Katseprojektiga töötatakse välja eluaseme näidislahendus ja parandatakse tõrjutud roma kogukondade 
hulgast valitud rühma tulevikuväljavaateid. Sihtrühmas olevad toetusesaajad elavad tavaliselt äärelinnas 
reguleerimata/ebaseaduslikes asundustes ning nende juurdepääs sissetulekule / tasustatavatele 
töövõimalustele ja muudele kaasamisvõimalustele on raskendatud. 
Sisuliselt on tegemist mitmeetapilise mudeliga, mis hõlmab roma perekondade ettevalmistamist 
(finantskirjaoskuse, motivatsiooni, tööotsingute toetamise, eluks vajalike oskuste ja ehitusabi 
seisukohast), et jõuda välja oma kodu omamise ja mõjuvõimu suurendamiseni.
Seetõttu hõlmavad tegevused järgmist: 
– finantshariduse, tööotsingute ja eluks vajalike oskuste alase koolituse pakkumine ebasoodsas olukorras 
olevatele valitud osalejatele, kes on programmi kantud;
– toetus iga pere säästukavadele, mille kestus on ligikaudu üks aasta, et võimaldada tasuda uute kodude 
ehitusmaterjalide soetamisega kaasnevaid laenumakseid;
– avaliku sektori asutustega koostöö tegemine maa eraldamiseks ja avaliku sektori asutustele koolituse 
pakkumine, et nad saaksid rakendada ja hallata kaasamise / segregatsiooni kaotamise programme ning 
pakkuda kohalikule kogukonnale täiendavaid sotsiaalteenuseid.
Selle mitmeetapilise mudeliga katsetatakse uuenduslikke lähenemisviise, milles on ühendatud 
rahastamisvahendid (laenud, tagatised jne), toetused ja suutlikkuse suurendamine.
Katseprojekt laieneb erinevatesse asukohtadesse riikides, kus on olulise suurusega roma kogukonnad, ja 
seda korratakse linnakeskkonnas (nt Ida-Slovakkia, Ida-Tšehhi, Rumeenia, Ungari). 
Katseprojekti sihtrühmaks on
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– marginaliseerunud roma pered kui Euroopa üks kõige tõrjutumaid rühmi, kelle saatus on üks kõige 
teravamaid sotsiaalseid probleeme Kesk- ja Ida-Euroopas ning ühtlasi ka Euroopa Liidus;
– avaliku sektori asutused, finantsvahendajad ja sotsiaalse mõjuga osalejad (sihtasutused, 
teenuseosutajad).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Halbades tingimustes elamine on roma kogukonna jaoks suur probleem. Katseprojektiga uuritakse, kuidas 
saaks uuenduslike, mõjule suunatud lähenemisviisidega kasutada rahastamisvahendeid (nt laene) 
marginaliseerunud roma kogukondade erivajaduste rahuldamiseks eluaseme kättesaadavuse valdkonnas. 
Toetades avaliku sektori asutuste, finantsasutuste, sihtasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahelist kaasavat koostööd, pakuks see katseprojekt uuenduslikke lahendusi, mida võiks edaspidi korrata ja 
laiendada, et saavutada ELis paremaid ja jätkusuutlikke tulemusi ning ühiskondlikku heaolu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5689 === EMPL/5689 ===

esitaja(d): Antonius Manders, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 35
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 35 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa eakate inimeste võrgustik

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojektiga hõlbustatakse liikmesriikide esindajaid koondava vanemate inimeste Euroopa võrgustiku 
loomist, et soodustada nende vahel teabevahetust ja võimaldada neil ELi tasandil paremini esindatud olla. 
Toetatakse sekretariaadi loomist ja iga-aastase konverentsi korraldamist, mis võimaluse korral võiks 
toimuda Euroopa Parlamendi istungisaalis.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.
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Põhjendus:
Palju ELi toetust antakse noorteorganisatsioonidele ja noorte esindatuse parandamiseks, et anda noortele 
võimalus mõjutada oma tulevikku ja luua sidemeid nende valitud esindajatega. Samal eesmärgil väärivad 
ELi toetust ka Euroopa eakad inimesed. Euroopa Parlamendi mudeli ja Euroopa Noorteparlamendi, Euroopa 
Parlamendi töö simulatsiooni ning liidu kodakondsuse kohta üliõpilaste teadlikkuse suurendamisega 
analoogsed algatused on ka eakate jaoks vajalikud, et nad võiksid osaleda täiel määral poliitilises ja 
ühiskondlikus elus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5690 === EMPL/5690 ===

esitaja(d): France Jamet, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, Virginie Joron

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 31
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 31 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Uued lahendused terrorismiohvrite taastumise ja tööturule naasmise toetamiseks

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Alates 2001. aastast on terrorismi riikideülene mõõde suurenenud ja terrorism mitte ainult ei ole 
põhjustanud Euroopas 2400 surmajuhtumit, vaid ka (sageli tõsiselt) vigastanud 8700 inimest.
(http://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/2017/08/18/104415849-
f7f7ac368a0d5cd6222bbe42cafca0b60f5a2365/index.html). 
Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2018. aasta resolutsioonis rõhutati, et need ohvrid, kes kannatavad 
traumajärgse stressi käes ja kellel sageli on rasked füüsilised vigastused, kujutavad endast eraldi 
elanikkonnarühma, kellel on oma vajadused. Komisjon kutsus hiljuti üles looma ELi algatust, et pakkuda 
asjakohasemat, multidistsiplinaarset ja personaalset tugiteenust, mis vastaks nende ohvrite 
individuaalsetele vajadustele.
Terrorirünnakute ohvrid, kellel sageli on rünnakute põhjustatud rasked füüsilised vigastused, ent 
traumajärgse stressi tõttu ka tõsised psühholoogilised armid, kujutavad endast eraldi elanikkonnarühma, 
kellel on oma vajadused. Kuigi EL edendab puuetega inimeste aktiivse kaasamise poliitikat ja ergutab 
neid ühiskonnas täielikult osalema, ei ole siiani välja töötatud konkreetset tööhõivepoliitikat 
terrorismiohvrite jaoks.
Katseprojekti eesmärk on seega 1) määrata kindlaks, kui suur protsent ohvritest on rünnaku tagajärjel 
töö kaotanud, ja 2) katsetada uuenduslikke lahendusi nende tööturule tagasitoomiseks.
Euroopa Parlamendis 21. märtsil 2018 toimunud terrorismi erikomisjoni korraldatud terrorismiohvrite 
avalikul ärakuulamisel tõsteti esile rünnakutes vigastada saanud inimeste probleemid – neil on raske 
tööle naasta nii füüsilise puude tõttu kui ka psüühilise trauma tõttu (traumajärgse stressi tagajärjed). 
Need raskused tekitavad lisaks otsestele rahalistele tagajärgedele sageli protsessi, millega inimesed saavad 
ohvriks veel teist või isegi kolmandat korda.
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Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2018. aasta resolutsioonis terrorismi käsitleva erikomisjoni 
tähelepanekute ja soovituste kohta (2018/2044(INI)) märgitakse järgmist:
„EW. arvestades, et terrorirünnakute põhjustatud surmad hävitavad perekondi ning et paljud 
terrorirünnaku üle elanud ja nendes vigastada saanud inimesed kannatavad puuete, elu rikkuva ja 
muutva jäsemete kaotuse ja psühholoogiliste probleemide all ja et nende kannatused mõjutavad tugevalt 
lähedasi pereliikmeid ja kogukonda, samas kui ohvrite pikaajalised vajadused jäetakse liiga tihti 
tähelepanuta siis, kui need ei ole enam meedia tähelepanu keskpunktis; arvestades, et traumajärgse 
stressi sündroom on Euroopa rahvatervise jaoks oluline tervishoiuküsimus; arvestades, et puuduvad kogu 
Euroopat hõlmavad arvandmed terrorismi mõju kohta elanikkonna vaimsele tervisele pärast erinevaid 
rünnakuid;
EX. arvestades, et terrorismiohvrite olukord on väga eriline ja et nende vajaduste täitmine ei ole mitte 
ainult ELi, rahvusvahelise ja riikliku õiguse kohane juriidiline kohustus, vaid ka kogu ühiskonna 
vastutus; arvestades, et hiljutistel rünnakutel ELis on olnud paljudest eri liikmesriikidest pärit ohvrid;“
(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0374_ET.html)
Komisjon aruandes „Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation - for a new EU 
victims’ rights strategy 2020-2025“, mis avaldati 12. märtsil 2019, juhitakse tähelepanu sellele, et teatud 
kuriteoliikide ohvrid seisavad silmitsi konkreetsete probleemidega, mis on seotud kuriteo liigi või laadiga, 
ning nõutakse ELi algatusi, et pakkuda asjakohasemat, multidistsiplinaarset ja personaalset tugiteenust, 
mis vastaks nende ohvrite individuaalsetele vajadustele.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-
_from_compensation_to_reparation_rev.pdf) 
Käesoleva katseprojektiga püütakse leida uusi lahendusi terrorismiohvrite tööturule naasmiseks.
Katseprojekt toimub kahes riikide rühmas: A) Prantsusmaa, Hispaania ja Belgia (kus terrorism on 
pikaajaline nähtus ja ohvreid on olnud palju) ja B) Soome, Rootsi, Madalmaad ja Saksamaa (kus 
terrorismiohvreid on vähem ja terrorism on levima hakanud hiljem).
Katseprojektis osalevate ohvrite arv on 100–200.
Katseprojektiga viiakse lisaks eeldatavatele tavameetmetele ellu ka uuenduslikke meetmeid:
– ohvrite psühholoogiline nõustamine;
– varasemate terrorismi-, vägivalla-, liiklus- või spordiõnnetuste ohvrite poolne juhendamine (nt tuntud 
inimesed);
– füüsilisele või psüühilisele olukorrale kohandatud ümberõpe jne;
– individuaalne abi tööle naasmiseks.
2020. aastaks on projekti jaoks eraldatud kulukohustuste assigneeringuid 1 miljoni euro ulatuses. 
Projekti kogukestus on kaks aastat.
Katseprojekt toimub kahes riikide rühmas: A) Prantsusmaa, Hispaania ja Belgia (kus terrorism on 
pikaajaline nähtus ja ohvreid on olnud palju) ja B) Soome, Rootsi ja Saksamaa (kus terrorismi ohvreid on 
vähem ja terrorism on levima hakanud hiljem). Ühte nendest rühmadest võib lisada Ühendkuningriigi, 
kui Brexiti läbirääkimised seda võimaldavad ja kui vabatahtlikke ei ole piisavalt.
Katseprojektis osalevate ohvrite arv on 100–200, minimaalselt 30. Projekt hõlmab
– rühma, kuhu kuuluvad terrorismiohvrid, kellel puuduvad füüsilised vigastused, kuid kes on 
kannatanud psüühilist kahju, mis mõjutab nende seisundit tööturul;
– rühma, kuhu kuuluvad terrorismiohvrid, kes ei saa neid mõjutanud rünnaku tõttu ajutiselt töötada;
– rühma, kuhu kuuluvad terrorismiohvrid, kes on rünnaku tagajärjel olnud füüsiliselt sunnitud töökohta 
vahetama.
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Projekti teostav organisatsioon teeb projekti järelevalvet nii, et programmi tõhusus oleks kooskõlas 
Euroopa Kontrollikoja metoodikaga: igale meetmele on põhjendus, iga uuringus osaleja arengu 
jälgimiseks kasutatakse näitajaid ning kaasatakse kolmas isik või ekvivalentrahastamine.
Arvestades mõnedes riikides (Rootsi) pagulaste integreerimiseks eraldatud tohutuid vahendeid (IMFi 
andmetel 30 000 eurot inimese kohta, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf), st 
näiteks Austrias, Saksamaal ja Rootsis 20,5 miljardit eurot ajavahemikul 2015–2017 (vastavalt EPRSi 
2017. aasta uuringule, mis käsitleb pagulaste integreerimist nendes riikides ja mida tutvustati Euroopa 
Parlamendis 25. aprillil 2018), tuleks vähemalt suurele osale projektis osalevatele terrorismiohvritele ette 
näha rahastus vähemalt sama suures ulatuses (30 000 eurot).
Rahaline toetus peaks projekti alguses olema olulisel määral ettemakstav – väga suur summa X, sõltuvalt 
osalejate arvust, ning seejärel eraldatav standardmäära alusel (summa Y, kus Y=X/10).
Osalevad ohvrid võib kindlaks teha ja neid osalema kutsuda tulevane ELi terrorismiohvrite 
eksperdikeskus, luues seeläbi koostoime kahe katseprojekti – kohapealse projekti ja struktuuride 
tugikeskuse – vahel.
Meeldetuletuseks: aprillis 2019 avaldas komisjon pakkumiskutse ohvriabi tugiisikute koolituskeskuse 
loomiseks, mis hõlmaks eelkõige hüvitisküsimusi.
Keskus peaks tööd alustama 2019. aasta teisel poolel. Selle peamised eesmärgid on järgmised: i) 
korraldada koolitusi ja koostada suuniseid terrorismiohvreid käsitlevate ELi eeskirjade kohta, ii) koostada 
ohvrite toetamise ja abistamise eri aspektidele spetsialiseerunud ekspertide nimekiri, iii) tugevdada 
koostööd pädevate asutuste ja ohvriabiteenuste vahel (eelkõige piiriüleste juhtumite puhul) ning iv) 
hinnata vajadust tulevikus luua terrorismiohvrite jaoks ELi koordineerimiskeskus.
Otsus mitte rahastada kohapealset projekti praegu tähendaks, et tuleb oodata järgmist suurt rünnakut, 
enne kui ohvrite eest hoolitsetakse ja aidatakse neil tööle naasta.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Alates 2001. aastast on ELis terrorismi tõttu vigastada saanud 8700 inimest. Enamik ohvritest on tekitanud 
islamiterrorism.

Terrorismiohvritel on raske naasta tööturule, kuna nad on kannatanud psühholoogilise ja füüsilise trauma 
tõttu. Nende raskuste tõttu saavad neist lisaks otsestele finantstagajärgedele sageli ohvrid veel teist korda.

Katseprojekti eesmärk on 1) hinnata, kui suur protsent ohvritest on kaotanud töö, ja 2) katsetada 
uuenduslikke lahendusi, et tuua 100–200 ohvrit tagasi tööturule.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5691 === EMPL/5691 ===

esitaja(d): Samira Rafaela, Yana Toom, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 29
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 29 600 000 300 000 600 000 300 000
Reserv

Kogusumma 600 000 300 000 600 000 300 000

Rubriik:
Katseprojekt — Sport kui vahend ebasoodsas olukorras olevate noorte sotsiaalseks kaasamiseks

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

On teada, et spordil on inimeste sotsiaalse kaasamise vahendina suur potentsiaal. Ent sageli ei saa noored 
ebasoodsa sotsiaal-majandusliku tausta või puude tõttu või tervislikel põhjustel osaleda spordis oma 
ümbruskonnas. Seetõttu jäävad need noored ilma spordiga kaasnevatest võimalustest: kohtumisest teiste 
inimestega, kellel on teistsugune taust, ja motivatsioonist leida elus uusi võimalusi, nagu haridus ja töö. 
Mõnes liikmesriigis nähakse spordi kaudu toimuvas sotsiaalses kaasamises üha rohkem võimalusi, kuid 
hõlpsasti on võimalik teha edusamme, luues sidemed selles valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
vahel ja levitades parimaid tavasid.
Katseprojekti eesmärk on seega edendada ebasoodsas olukorras olevate noorte sotsiaalset kaasamist 
spordiga seotud konkreetsete meetmete ja algatustega. See koosneb platvormist, mis hõlbustab kogu 
ELis[1] ebasoodsas olukorras olevate noorte spordi kaudu toimuva sotsiaalse kaasamisega tegelevate 
organisatsioonide vahel sidemete loomist ning parimate tavade vahetamist selliste projektide ja 
algatustega seoses, mille eesmärk on ebasoodsas olukorras olevate noorte sotsiaalne kaasamine spordi 
kaudu, korraldades seminare ja konverentse ning pakkudes veebipõhiseid vahendeid.
Põhiline osa selle katseprojekti rahalistest vahenditest kulutatakse sellistele spordiga seotud 
konkreetsetele meetmetele ja algatustele, mille eesmärk on edendada ebasoodsas olukorras olevate noorte 
sotsiaalset kaasamist. Ülejäänud osa kulutatakse platvormi loomiseks.
[1] Sealhulgas ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikes 1 loetletud territooriumid ning ülemeremaad ja -
territooriumid (ÜMT).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Sport on osutunud tõhusaks vahendiks ebasoodsas olukorras olevate noorte sotsiaalseks kaasamiseks ja eriti 
nende motiveerimiseks hariduse ja tööga seoses. Katseprojekt aitab kaasa ebasoodsas olukorras olevate 
noorte sotsiaalsele kaasamisele, rahastades konkreetseid meetmeid ja algatusi ning luues platvormi, mis 
hõlbustab parimate tavade vahetamist ebasoodsas olukorras olevate noorte spordi kaudu toimuva sotsiaalse 
kaasamisega tegelevate organisatsioonide vahel kogu ELis.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5693 === EMPL/5693 ===
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esitaja(d): Johan Danielsson, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 04 03 77 32
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

04 03 77 32 700 000 500 000 700 000 500 000
Reserv

Kogusumma 700 000 500 000 700 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Töötervishoiu ja -ohutuse eest vastutavate ametiühinguesindajate ning tööinspektsioonide 
roll ELi töötervishoiu ja tööohutuse uuendatud strateegilise raamistiku kontekstis

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Sõltumatud töötervishoiu ja -ohutuse eest vastutavad ametiühinguesindajad muudavad Euroopa 
töökohad ohutumaks, sest tänu neile väheneb vigastuste arv, paraneb tervis ning tööohutusse ja 
tööõnnetuste ennetamisse hakatakse teisiti suhtuma. Näiteks organisatsioonides, kus on olemas 
tööohutuse eest vastutavad ametiühinguesindajad, on suurte vigastuste arv rohkem kui poole väiksem 
võrreldes organisatsioonidega, kus sellised esindajad puuduvad. Ametiühingute mõju on suur. Tähtis roll 
on ka tööinspektsioonidel, sest nad on peamised organid, kes tagavad töötervishoiu ja tööohutuse 
eeskirjade täitmise. Nende tegevuse ulatus ja pädevus on liikmesriigiti ja valdkonniti aga erinevad. 
Seetõttu võib selle teabe kindlakstegemine olla tulevaste seadusandlike algatuste täpseks sõnastamiseks 
väga kasulik. On ka muid kontrolliasutusi, kellel on kohustused teatavates tegevusvaldkondades või kelle 
tegevus mõjutab ka töötervishoidu ja -ohutust (kaevandusinspektsioonid, tuumaelektrijaamade 
inspektsioonid, mereinspektsioonid, töövahendite turujärelevalve jne), ning andmete kogumisel saaks nad 
täpselt tuvastada ja teha kindlaks nendevahelised seosed.
Sellest tulenevalt on Euroopas töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks vaja nii ohutusega tegelevaid 
tegusaid ja koolitatud ametiühinguesindajad kui ka piisavate ressurssidega tööinspektsioone. Mõlemad 
aitavad tagada, et kõiki töötervishoidu ja -ohutust käsitlevaid õigusakte täidetakse. Kuna praegune ELi 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik (2014–2020) saab järgmisel aastal läbi, võiksid selle 
valdkonna katseprojekti tulemused olla uue strateegia väljatöötamisel hindamatu väärtusega.
Katseprojekt koosneb järgmisest.
a) Ametiühinguesindajate koolitamine
1) Tuleb kindlaks teha, milline on kõikides liikmesriikides tervishoiu ja ohutusega tegelevate 
ametiühinguesindajate ja -komisjonide olukord. Analüüsida tuleks järgmist:
milline roll on neil töötajate esindamisel tööandjaga peetavates tervise-, ohutus- ja heaoluteemalistes 
aruteludes ning tervishoiu- ja ohutusküsimustega tegelevate asutuste või muude õiguskaitseasutustega 
peetavates aruteludes;
kas neil ohutusküsimustega tegelemiseks piisavalt aega;
milline roll on neil ohtude uurimisel;
milline roll on neil kaebuste uurimisel ning tööruumide ja asjakohaste dokumentide kontrollimisel;
kas nad annavad esialgseid parandussoovitusi või osalevad selles;
milline roll on neil ametlikes ohutuskomisjonides;
kas nad saavad ülesannete täitmisele kulunud aja eest tasu ja on käinud koolitusel;
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ning
2) tuleb analüüsida, kas on võimalik võtta ELi tasandil meetmeid, millega kindlustada ohutusega 
tegelevate ametiühinguesindajate roll eespool nimetatud tegevusvaldkondades. 
b) Tööinspektsioonid
Tööinspektsioonide kohta tuleks koguda järgmisi andmeid:
kui palju eri organeid on olemas ja kui sarnased nad üksteisega on;
kas tööinspektsiooni juhtimises või töös osalevad mingilgi määral ka sotsiaalpartnerid;
millised ressursid (töötajad ja eelarve) on igal tööinspektsioonil kasutada; kas sotsiaalpartnerid peavad 
neid vahendeid piisavaks, kust vahendid pärinevad ja kelle ees on asutus vastutav;
kuidas mõjutavad tööinspektsioonide väljakujunenud tavasid muutuv tööturg ja töötegemise tulevik.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kaks peamist tegurit töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks Euroopas – koolitatud ja tegusad tööohutuse 
eest vastutavad ametiühinguesindajad ning piisavate ressurssidega tööinspektsioonid – on kõigi 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktide jõustamiseks väga olulised. Kuna praegune ELi 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik (2014–2020) saab järgmisel aastal läbi, võiksid selle 
valdkonna katseprojekti tulemused olla uue strateegia väljatöötamisel hindamatu väärtusega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5694 === EMPL/5694 ===

esitaja(d): Evelyn Regner, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 33 02 77 17
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

33 02 77 17 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Reserv

Kogusumma 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Rubriik:
Katseprojekt — ELi eksperdikeskus ja uuring üksinduse kohta

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Taust
Teaduslikud tõendid kogu maailmas näitavad, et üksindus ja võrgustiku või suhtlusoskuste puudumine 
avaldavad mõju tervisele (nii füüsilisele kui ka vaimsele) ning neil on sotsiaalsed tagajärjed, samuti mõju 
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inimeste töövõimele ja ühiskonnaliikmete omavahelistele sidemetele. Üksindusel on palju sümptomeid 
(mida ravitakse näiteks antidepressantidega), kuid algpõhjustele lahendust ei ole.
Üksindus on ELis tõusuteel. Kiiresti muutuvas maailmas, kus sageli esineb rohkem virtuaalseid kui 
füüsilisi kontakte, kus elanikkond vananeb ja kus 21. sajandil nõutakse töötajatelt keerukaid oskusi ning 
ühiskonna ees seisavad probleemid, mis on seotud erinevat (religioosset) päritolu rühmade kaasamisega, 
tunneb üha suurem hulk inimesi end mahajäetuna. Riikides, kus üksindusuuringuid on tehtud, tunneb 
umbes 80 % elanikkonnast üksindust aeg-ajalt ja 10–13 % pidevalt. Üksindust esineb igas vanuserühmas, 
kuid rohkem meeste kui naiste seas. Uuringud näitavad, et sotsiaalmeedia kasutamine üksindust ei 
vähenda, pigem vastupidi. Mõni ELi riik on võtnud meetmeid, et võidelda üksinduse vastu riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil. Heategevusorganisatsioonid ja kõnekeskused on teinud rohkesti 
algatusi, arendatakse eri vanuserühmade ühiseid eluasemeid ja eakatele inimestele korraldatakse koduses 
õhkkonnas kohtumisi. Näiteks Iirimaal on üksinduse vastu võitlemiseks riiklik kava.
Projekt
Katseprojekti eesmärk on uurida ja võrrelda praegusi riiklikke ja piirkondlikke üksindusvastaseid 
meetmeid, luua eksperdikeskus, mis tegeleks üksinduse algpõhjuste ja lahendustega, toetada 
poliitikakujundajaid tulemuslike meetmete rakendamisel, toetada asjaomaseid organisatsioone Euroopa 
võrgustiku loomise kaudu ja aidates üksinduse käes kannatavaid inimesi, ühendades otseselt kohaliku ja 
piirkondliku tasandi algatused.
Projektil on neli etappi.
1) Esimeses etapis koostatakse ülevaade kohaliku, piirkondliku, riikliku ja rahvusvahelise tasandi era- ja 
avaliku sektori üksindusuuringutest ja üksindusvastastest algatustest. Selles etapis liigitatakse 
üksindusega seotud algatused hariduslikeks (suhtlemise õppekava või kursused, eneseabirühmad), 
ühiskondlikeks (helistamis- ja külastusteenused, mida mõnikord korraldavad kiriku- või 
usukogukonnad), eluaseme/linnaplaneerimise (koos elavad noored ja vanemad inimesed) ning kaasamis- 
ja tervishoiupoliitikaga seotud algatusteks. Algatusi analüüsitakse, et hinnata, mil määral ja millistes 
konkreetsetes valdkondades aitavad need üksindust leevendada või ära hoida.
2) Teine etapp koondab kõik algatused kergesti ligipääsetavasse ja kasutusmugavasse platvormi, et 
toetada otseselt sidusrühmi ja üksinduse käes kannatavaid inimesi ning anda teavet üksinduse 
leevendamiseks mõeldud tegevuskavade kohta. Esimese etapi tulemuste põhjal koostatakse ettepanek 
üksindusega seotud projektidega tegeleva eksperdikeskuse kohta.
3) Kolmandas etapis tuuakse kokku üksindusega seotud asjaosalised ja sidusrühmad („patsiendid“, 
organisatsioonid, liidud, heategevusorganisatsioonid / vabatahtlike organisatsioonid, poliitikakujundajad 
ja ühiskondlikud uuendajad). Tippkohtumisel saab arutleda üksinduse aspektide, põhjuste ja sümptomite 
üle, eri etappide ja muude tegurite üle (vanuserühmad, sugu, kultuuriline taust, elukoht), määratleda, kus 
ja millal üksindus algab, ning arutleda sotsiaalmeedia ja digiteerimise rolli üle. Tippkohtumisel võiks 
luua eksperdikeskuse, samuti võiks see anda võimaluse suurendada teema nähtavust, ühendada kõik 
osalejad ja sidusrühmad ning panna aluse poliitikaalgatustele, hakata koondama üksindusvastaseid 
algatusi, teha kindlaks ELi tasandil toetatavad projektid ja siduda teema selliste juba olemasolevate ELi 
algatustega nagu täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus, 
arukad linnad ja kogukonnad ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia.
4) Neljandas etapis võetakse ELi tasandil meetmeid ja töötatakse välja tervikstrateegia, millega võidelda 
üksinduse vastu ja parandada sotsiaalset ühtekuuluvust, tuginedes teise etapi tulemustele. Esitatakse 
selge ülevaade sihtrühmadest ja kõige tõhusamatest meetmetest, lühi- ja pikaajalistest eesmärkidest ning 
sidusrühmadest.
Liikmesriikide parimate tavade põhjal antakse soovitusi selle kohta, kuidas algatada ennetusele 
keskenduv üksindusvastane Euroopa programm.
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Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Üksindus on sotsiaalne nähtus, mis mõjutab üha suuremat hulka ELi kodanikke, olenemata riigist, 
vanuserühmast ja soost. Järjest rohkem inimesi tunneb end sotsiaalse ühtekuuluvuse nõrgenemise, 
sotsiaalmeedia suurema kasutamise ning üha rohkem digiteerimise ja automatiseerimise tõttu majajäetuna. 
See omakorda mõjutab inimeste tervist ning järjest rohkemate inimeste ja inimrühmade eraldatus tekitab 
kaasavale ühiskonnale julgeolekuohu, millel on tagajärjed Euroopa ja riikide tasandil.


