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Muudatusettepanek 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib murelikult, et 
maksetaotluste esitamine on suures 
summas viibinud ja need esitatakse 
järgmistel aastatel ning et see on seni 
mõjutanud eelmaksete kasutamist ja 
täitmata kulukohustusi ning mõjutab 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
alguses maksete assigneeringute vajadusi;

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et Euroopa Kontrollikoda 
(edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 2018. 
aastal suurenes märkimisväärselt 
liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, 
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul; 
märgib samas, et nende vahendite 
kasutamine oli endiselt kavandatust 
aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
täitmata kulukohustusi;

4. märgib, et Euroopa Kontrollikoda 
(edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 2018. 
aastal suurenes märkimisväärselt 
liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, 
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul, 
peamiselt seetõttu, et 2014.–2020. aasta 
programmide algusaastatel oli Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
maksetaotluste hulk suhteliselt madal; 
märgib samas, et nende vahendite 
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kasutamine oli endiselt kavandatust 
aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
täitmata kulukohustusi; kutsub komisjoni 
üles analüüsima vähese kasutamise 
põhjuseid ja lihtsustama uusi reegleid 
2020. aasta järgseks perioodiks, et vältida 
tarbetult keerukaid ja/või koormavaid 
reegleid, mis ei anna ELi poliitikale 
lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Tomáš Zdechovský

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et Euroopa Kontrollikoda 
(edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 2018. 
aastal suurenes märkimisväärselt 
liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, 
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul; 
märgib samas, et nende vahendite 
kasutamine oli endiselt kavandatust 
aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
täitmata kulukohustusi;

4. märgib, et Euroopa Kontrollikoda 
(edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 
2018. aastal suurenes märkimisväärselt 
liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, 
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul; 
märgib samas, et nende vahendite 
kasutamine oli endiselt kavandatust 
aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
täitmata kulukohustusi; peab 
kahetsusväärseks viivitusi Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamisel, mis mõjutavad ka edaspidi 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
viimaseid aastaid; toetab täielikult 
kontrollikoja soovitust, et komisjon võtaks 
meetmeid, et vältida 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku esimestel 
aastatel põhjendamatut survet maksete 
assigneeringute tasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et viivitused Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamisel mõjutavad ka edaspidi 
mitmeaastase finantsraamistiku viimaseid 
aastaid, mõjutades eelmaksete kasutamist 
ja täitmata kulukohustusi, ning need 
mõjutavad järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku maksete 
assigneeringute vajadusi; seetõttu 
soovitab komisjonil võtta meetmeid, et 
vältida 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku esimestel aastatel 
põhjendamatut survet assigneeringute 
tasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib murelikult, et 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitikavaldkonna 
hinnanguline veamäär tõusis 5,0 %-le ning 
et see ületab suuresti olulisuse piirmäära, 
mis on 2 %;

5. on sügavalt mures selle pärast, et 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitikavaldkonna 
hinnanguline veamäär tõusis 5,0 %-le ning 
et see ületab suuresti olulisuse piirmäära, 
mis on 2 %; nõuab kiireloomulisi 
meetmeid veamäära vähendamiseks 
tulevikus ja eelkõige uuel 
rahastamisperioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib murelikult, et majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär 
tõusis 5,0 %-le ning et see ületab suuresti 
olulisuse piirmäära, mis on 2 %;

5. rõhutab ELi ühtekuuluvuspoliitika 
tähtsust Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamise toetamisel ning 
liikmesriikide ja piirkondade abistamisel 
selliste uute ja püsivate probleemide 
lahendamisel nagu globaliseerumine, 
töötus, tööstuse muutused, 
digitaliseerimine ja inimeste ümberõpe; 
märgib murelikult, et majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär 
tõusis 5,0 %-le ning et see ületab suuresti 
olulisuse piirmäära, mis on 2 %; rõhutab, 
et uue kontrolli- ja kindlustandva 
raamistiku eesmärk oli tagada, et 
allesjäänud veamäärad jäävad igal aastal 
alla 2 %; nõustub kontrollikoja 
järeldustega, et kõrge veamäära 
vähendamiseks on vaja teha täiendavaid 
parandusi, eelkõige raamistiku 
rakendamisel korraldusasutuste, 
auditeerimisasutuste ja komisjoni poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib murelikult, et majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär 
tõusis 5,0 %-le ning et see ületab suuresti 
olulisuse piirmäära, mis on 2 %;

5. märgib murelikult, et majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär 
tõusis 5,0 %-le ning et see ületab suuresti 
olulisuse piirmäära, mis on 2 %; tuletab 
meelde, et 220 läbi vaadatud tehingus 
tuvastas ja kvantifitseeris kontrollikoda 36 
viga, mida auditeerimisasutused ei olnud 



PE644.907v01-00 8/24 AM\1194669ET.docx

ET

märganud, ja neile tuleb lisada 60 viga, 
mida asutused ise olid juba tuvastanud;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et korraldusasutuste 
deklareeritud kulude korrektsuses esineb 
endiselt puudusi ning vaatamata 
hiljutistele edusammudele on endiselt 
vajakajäämisi, avastamata või 
parandamata vigu; rõhutab sellega 
seoses, et auditeerimisasutused täidavad 
olulist rolli ühtekuuluvuspoliitika 
kulutuste kindluse ja kontrolli 
raamistikus, ning kutsub neid üles 
tegelema teatatud puudustega ja 
kasutama tulevikus rohkem komisjoni 
kindluse tagamise mudelit;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et eeskirjade keerukus 
võib suurendada vigade esinemise riski, 
ning märgib, et toetusesaajate jaoks võib 
keerukus märkimisväärselt suureneda, 
kui riiklikud rahastamiskõlblikkuse 
nõuded lähevad ELi õigusaktides nõutust 
kaugemale;
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab ka sel aastal vajadust võtta 
tulemuslikke meetmeid mainitud vigade 
allikate vähendamiseks ja saavutada samal 
ajal suur tulemuslikkus ning nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks kiiresti ellu 
soovitused, mille kontrollikoda on selle 
poliitikavaldkonna kohta esitanud;

8. rõhutab ka sel aastal vajadust võtta 
tulemuslikke meetmeid mainitud vigade 
allikate vähendamiseks ja saavutada samal 
ajal suur tulemuslikkus ning nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks kiiresti ellu 
soovitused, mille kontrollikoda on selle 
poliitikavaldkonna kohta esitanud, ja 
kutsub eelkõige komisjoni üles 
rakendama paremini asjakohaseid 
kontrollimeetmeid, mille eesmärk on 
tagada, et ühtegi programmi ei saa 
sulgeda olulises ulatuses või 
eeskirjadevastaste kulutustega ning et 
auditeerimisasutus teeb 
finantsvahendajate tasandil korrapäraseid 
kontrolle;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. võtab teadmiseks, et kontrollikoja 
hinnangul on suure riskiga kulude, 
näiteks kulude hüvitamise hinnanguline 
veamäär 4,5 %; tuletab meelde, et 
rubriigis 1B (majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus, sh Euroopa 
Sotsiaalfond) on ülekaalus tagasimaksed 
ja seega kõrge riskiga kulud ning et see 
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oli kõige suurem suure riskiga kulude 
hinnangulise veamäära põhjustaja 2018. 
aastal (43,0 % kõigist vigadest); nõuab 
tungivalt lihtsustatud kuluvõimaluste 
kasutamist veamäära vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Tomáš Zdechovský

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) ja noorte tööhõive 
algatuse eesmärk on ergutada kõrget 
tööhõive taset ning rohkemate ja 
paremate töökohtade loomist, sealhulgas 
noorte tööhõive algatuse kaudu, mis on 
suunatud kõrge noorte töötuse määraga 
piirkondadele, ning seetõttu peaks neil 
olema ELi, riiklike ja piirkondlike 
institutsioonide jätkuv rahaline ja 
poliitiline toetus oma eesmärkide 
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saavutamiseks eelseisvatel aastatel;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. tunneb heameelt Euroopa 
Komisjoni võetud kohustuse üle muuta 
noorte tööhõive algatus alaliseks noorte 
töötuse vastu võitlemise vahendiks; 
kordab, et noorte tööhõive algatuse 
finantsjuhtimise menetlusi ja 
aruandlusnõudeid tuleks parandada ning 
need tuleks paremini suunata noortele, 
kes on haridusest, koolitusest ja 
tööhõivest kõige kaugemal;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et noorte töötust 
käsitlevas kontrollikoja eriaruandes nr 
5/2017 „Noorte töötus: kas ELi poliitika 
on midagi muutnud? Hinnang 
noortegarantiile ja noorte tööhõive 
algatusele“ leidis kontrollikoda, et ehkki 
noortegarantii rakendamisel on tehtud 
mõningaid edusamme ja üht-teist ka 
saavutatud, ei vasta olukord 
noortegarantii algatuse käivitamisel 
valitsenud ootustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. võtab teadmiseks, et kuigi ESFi 
rahastamine on kontrollikoja eriaruandes 
nr 17/2015 esitatud soovituste kohaselt 
ümber suunatud, ei keskenduta endiselt 
piisavalt tulemustele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib murelikult, et enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa 
abifondi järelevalve piirangute tõttu ei ole 
selle panust vaesuse vähendamisse 
kindlaks tehtud, ning taunib eelkõige 
asjaolu, et komisjonil puuduvad andmed, 
mis näitaksid abifondi suhtelist tähtsust 
liidus puudust kannatavate isikute üldises 
toetamises;

11. toetab Euroopa abifondi enim 
puudust kannatavate isikute jaoks, mille 
eesmärk on leevendada vaesuse kõige 
raskemaid vorme ELis, nagu 
toidupuudus, kodutus ja laste vaesus; 
rõhutab, et 2018. aasta vahehindamise 
tulemused näitavad, et fondil on 
märkimisväärne mõju peaaegu igas 
liikmesriigis ning et toetatavad toidu-, 
materiaalse abi ja sotsiaalse kaasamise 
meetmed on väga olulised enim puudust 
kannatavate inimeste jaoks, sealhulgas 
nende jaoks, kes võidakse muidu 
tavapärase sotsiaalabiga kõrvale jätta või 
kes vajavad kohest toetust; märgib, et 
hindamise käigus tehti kindlaks mitu 
puudust fondi rakendamisel ja et 
kontrollikoda soovitas fondi paremini 
suunata neile, kes seda kõige enam 
vajavad, ning et komisjon peab 
parandama kogutud andmeid, et paremini 
näidata abifondi suhtelist tähtsust liidus 
puudust kannatavate isikute üldises 
toetamises;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib murelikult, et enim 
puudust kannatavate isikute jaoks loodud 
Euroopa abifondi järelevalve piirangute 
tõttu ei ole selle panust vaesuse 
vähendamisse kindlaks tehtud, ning 

11. on veendunud, et ELi pühendunud 
tegevus enim puudustkannatavate isikute 
heaks on ülimalt tähtis, pidades silmas, et 
keskmiselt on rohkem kui üks viiest 
inimesest ja üks neljast lapsest Euroopa 
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taunib eelkõige asjaolu, et komisjonil 
puuduvad andmed, mis näitaksid abifondi 
suhtelist tähtsust liidus puudust 
kannatavate isikute üldises toetamises;

Liidus ikka veel vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus; märgib, et järelevalve 
piiratuse ja kogu ELi hõlmavate andmete 
puudumise tõttu ei ole FEADi panust 
vaesuse vähendamisse veel kvantitatiivselt 
tõendatud; tuletab siiski meelde, et 
Euroopa Kontrollikoja eriaruandes1a 
esitatud kättesaadavad andmed näitavad, 
et see fond hõlmab märkimisväärset osa 
kõigist sotsiaalsetest toetusmeetmetest 
mõnes liikmesriigis ja et toidupankade 
andmetel rahastab abifond kolmandikku 
nende antavast toiduabist ning et FEAD 
võimaldab suuremat sõltumatust 
ebakorrapäraselt saadavatest annetustest 
ja seepärast võimaldab paremini 
korraldada konkreetsete toiduainete 
ümberjagamist;
_________________
1a Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 
5/2019 „Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt 
panus, kuid selle osa vaesuse 
vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud“, 
aprill 2019, lk 19.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. märgib murelikult, et enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa 
abifondi järelevalve piirangute tõttu ei ole 
selle panust vaesuse vähendamisse 
kindlaks tehtud, ning taunib eelkõige 
asjaolu, et komisjonil puuduvad andmed, 
mis näitaksid abifondi suhtelist tähtsust 
liidus puudust kannatavate isikute üldises 
toetamises;

11. märgib murelikult, et enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa 
abifondi järelevalve piirangute tõttu ei ole 
selle panust vaesuse vähendamisse 
kindlaks tehtud, ning taunib eelkõige 
asjaolu, et komisjonil puuduvad andmed, 
mis näitaksid abifondi ülimat tähtsust 
Euroopas solidaarsuse tagamises, liidus 
sotsiaalse lõhe vähendamisele 
kaasaaitamises ja liidus puudust 
kannatavate isikute üldises toetamises, 
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pidades eelkõige silmas toiduabi;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. tuletab sellega seoses meelde, et 
fondi tõhususe hindamisel leiti 
vahehindamisel, et kaasnevate meetmete 
pakkumist ja järelevalvet võiks rohkem 
ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Tomáš Zdechovský

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. peab kahetsusväärseks, et abi 
suunamine haavatavatele 
elanikkonnarühmadele on jäetud 
partnerorganisatsioonide otsustada, 
millega kaasneb piiratud vahendite 
hajutamise oht; peab samuti 
kahetsusväärseks asjaolu, et kontrollikoda 
ei suutnud kindlaks teha, kui hästi FEAD 
ja muud toetuskavad (kas riiklikud või 
ESFi kavad) üksteist täiendasid, ning 
rõhutab vajadust veelgi parandada 
FEADi ja ESFi vahelist koostoimet 2019. 
ja 2020. aastal;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Guido Reil

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. märgib sellega seoses murelikult, 
et Euroopa kodututega tegelevate riiklike 
organisatsioonide liidu (FEANTSA) ja 
Abbé Pierre'i fondi andmetel on ELis 700 
000 kodutut ja nende arv on viimase 
kümne aastaga 70% võrra kasvanud; on 
seisukohal, et kasvu põhjused on 
struktuursed, nagu vaesusest tingitud 
ränne, vastuvõetava hinnaga eluasemete 
puudumine ning üha suurenev vaesus ja 
ebavõrdsus; tunnustab seetõttu toiduabi ja 
muud ainelist toetust kui FEADi 
meetmete I liiki, toonitab aga, et kodutust 
saab vähendada üksnes struktuursete 
meetmetega;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. rõhutab vajadust rangema 
riigihangete kontrolli järele kogu 
rahastamistsükli jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. tunnustab Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi 
ning julgustab neid arendama 
liikmesriikide aktiivsel osalusel edasi 
riskihindamisvahendit ARACHNE; 
kutsub sel eesmärgil liikmesriike üles 
kasutama ARACHNE andmebaasi 
võimalikult suures ulatuses, et vältida ELi 
vahendite petturlikku ja ebaseaduslikku 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 14

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. märgib rahuloluga, et valdkonna 
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks“ hinnanguline 
veamäär on 2,0 %, mis on oluliselt 
madalam kui 2017. aastal (mil see oli 4,2 
%) ja 2016. aastal (mil see oli 4,1 %), ning 
märgib, et enamik vigu oli seotud 
teadusuuringute kulutustega, samas kui 
muudes kulutustes esines vähe vigu;

14. võtab teadmiseks, et valdkonna 
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks“ hinnanguline 
veamäär on 2,0 %, ning märgib, et enamik 
vigu oli seotud teadusuuringute 
kulutustega, samas kui muudes kulutustes 
esines vähem vigu;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 14

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. märgib rahuloluga, et valdkonna 
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja 

14. märgib rahuloluga, et valdkonna 
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
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tööhõive tagamiseks“ hinnanguline 
veamäär on 2,0 %, mis on oluliselt 
madalam kui 2017. aastal (mil see oli 4,2 
%) ja 2016. aastal (mil see oli 4,1 %), ning 
märgib, et enamik vigu oli seotud 
teadusuuringute kulutustega, samas kui 
muudes kulutustes esines vähe vigu;

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

Or. en

Muudatusettepanek 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. märgib, et komisjoni andmetel 
näitas Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programmi vahehindamine, 
et selle eesmärgid on endiselt asjakohased 
ning et programm on asjaomaste 
sidusrühmadeni jõudmisel, tulemuste 
saavutamisel ja eesmärkide täitmisel 
tulemuslik; märgib ühtlasi, et kuigi kolm 
tegevussuunda (programm „Progress“, 
EURES ning mikrorahastamine ja 
sotsiaalne ettevõtlus) näivad toimivat 
sõltumatult, on tuvastatud teatavad 
valdkonnad, kus oleks võimalik 
tulemuslikkust (sünergiat) suurendada;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Tomáš Zdechovský

Arvamuse projekt
Punkt 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. nõuab tungivalt, et Euroopa 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi tegevussuuna raames peaks 
ESF+ hõlmama mitmeid parandusi, 
sealhulgas suuremat keskendumist 
ebasoodsas olukorras olevatele 
rühmadele, suuremat eelarvepaindlikkust 
ja paremat integratsiooni praeguste 
tegevuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. julgustab komisjoni parandama 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi rakendamist, eelkõige 
suurema paindlikkuse ja konkreetset 
toetust vajavatele rühmadele suunatud 
meetmete, menetluste lihtsustamise, 
sisemise järjepidevuse ja teiste fondidega 
seoste parandamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Tomáš Zdechovský

Arvamuse projekt
Punkt 15 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 b. märgib eelkõige, et 
vahehindamises tõsteti esile mitmeid 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi rakendamise parandamise 
viise, eelkõige menetluste lihtsustamise, 
sisemise järjepidevuse parandamise ja 
teiste fondidega seotuse kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. märgib, et komisjon viis 2018. 
aastal lõpule tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate Euroopa Komisjoni 
ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-
OSHA) esimese valdkonnaülese 
hindamise, et täiendada nimetatud kolme 
kolmepoolse ameti asutamismääruse 
läbivaatamist; märgib rahuloluga, et 
hinnang kinnitab ametite asjakohasust, 
tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja 
lisaväärtust ning vajadust tugevdada 
sünergia kasutamiseks koostööd;

16. märgib, et komisjon viis 
2018. aastal lõpule tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas tegutsevate 
Euroopa Komisjoni ametite (Eurofound, 
Cedefop, ETF ja EU-OSHA) esimese 
valdkonnaülese hindamise, et täiendada 
nimetatud kolme kolmepoolse ameti 
asutamismääruse läbivaatamist; märgib 
siiski, et neile neljale ametile, millele 
nüüd tuleb lisada ka Euroopa 
Tööjõuamet, kulub raha ja vahendeid, 
mida ei kasutata alati tõhusalt; rõhutab, 
et on oluline kulutada ratsionaalselt, 
vähendades raiskamist ja vältides 
topelttööd;

Or. it

Muudatusettepanek 36
Guido Reil

Arvamuse projekt
Punkt 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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16. märgib, et komisjon viis 2018. 
aastal lõpule tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate Euroopa Komisjoni 
ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-
OSHA) esimese valdkonnaülese 
hindamise, et täiendada nimetatud kolme 
kolmepoolse ameti asutamismääruse 
läbivaatamist; märgib rahuloluga, et 
hinnang kinnitab ametite asjakohasust, 
tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja 
lisaväärtust ning vajadust tugevdada 
sünergia kasutamiseks koostööd;

16. märgib, et komisjon viis 
2018. aastal lõpule tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas tegutsevate 
Euroopa Komisjoni ametite (Eurofound, 
Cedefop, ETF ja EU-OSHA) esimese 
valdkonnaülese hindamise, et täiendada 
nimetatud kolme kolmepoolse ameti 
asutamismääruse läbivaatamist;

Or. de

Muudatusettepanek 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
Punkt 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. märgib, et komisjon viis 2018. 
aastal lõpule tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate Euroopa Komisjoni 
ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-
OSHA) esimese valdkonnaülese 
hindamise, et täiendada nimetatud kolme 
kolmepoolse ameti asutamismääruse 
läbivaatamist; märgib rahuloluga, et 
hinnang kinnitab ametite asjakohasust, 
tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja 
lisaväärtust ning vajadust tugevdada 
sünergia kasutamiseks koostööd;

16. väljendab heameelt, et komisjon 
viis 2018. aastal lõpule tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas tegutsevate 
Euroopa Komisjoni ametite (Eurofound, 
Cedefop, ETF ja EU-OSHA) esimese 
valdkonnaülese hindamise, et täiendada 
nimetatud kolme kolmepoolse ameti 
asutamismääruse läbivaatamist; märgib 
rahuloluga, et hinnang kinnitab väga 
positiivset hindamisaruannet ametite 
asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, 
sidususe ja lisaväärtuse kohta ning 
vajadust tugevdada sünergia kasutamiseks 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Arvamuse projekt
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Punkt 16 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 17

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

17. tõdeb, et komisjon algatas 2018. 
aastal neli temaatilist hindamist, mis 
käsitlevad noorte tööhõive jaoks ettenähtud 
toetust, ESFi toetust tööhõivele ja 
liikuvusele, ESFi toetust haridusele ja 
koolitusele ning ESFi toetust sotsiaalsele 
kaasatusele;

Or. it

Muudatusettepanek 40
Marc Botenga

Arvamuse projekt
Punkt 17

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

17. tunneb heameelt selle üle, et 17. tunneb heameelt selle üle, et 
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komisjon algatas 2018. aastal neli 
temaatilist hindamist, mis käsitlevad noorte 
tööhõive jaoks ettenähtud toetust, ESFi 
toetust tööhõivele ja liikuvusele, ESFi 
toetust haridusele ja koolitusele ning ESFi 
toetust sotsiaalsele kaasatusele;

komisjon algatas 2018. aastal neli 
temaatilist hindamist, mis käsitlevad noorte 
tööhõive jaoks ettenähtud toetust, ESFi 
toetust tööhõivele ja liikuvusele, ESFi 
toetust haridusele ja koolitusele ning ESFi 
toetust sotsiaalsele kaasatusele; rõhutab ka 
seda, et läbipaistvus ja kodanike 
teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga 
olulised; on seisukohal, et ametite 
ressursside ja andmete kasutatavus ja 
kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; 
nõuab seetõttu, et hinnataks, kuidas 
andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja 
kättesaadavaks tehakse ning mil määral 
on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista 
ja kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. it


