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LÜHISELGITUS

Struktuurireformid on olulised, et ajakohastada Euroopa Liidu majandust, parandada selle 
suutlikkust kohaneda väljakutsetega ja kiirendada konkurentsivõime suurendamist. 
Konkurentsivõime ja majanduslik õitseng tuleb seada koos kodanike heaoluga esikohale. 
Struktuurireformid täidavad selles osas tähtsat rolli, sest nad kiirendavad liikmeriikidevahelist 
ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist nii euroalal kui ka sellest väljaspool 
ning tugevdavad liikmesriikide majanduse vastupanuvõimet. Struktuurireformide tulemuslik 
elluviimine on vajalik ühtekuuluvuse suurendamiseks, tootlikkuse tõstmiseks, töökohtade 
loomiseks, investeeringute edendamiseks ja kestliku majanduskasvu tagamiseks. Sellest 
hoolimata on struktuurireformide praegune rakendamine liikmesriikides kogu Euroopas 
ebaühtlane, jäädes kohustuste täitmisel maha. Liikmesriikide jõupingutusi reformide 
elluviimisel tuleks tugevdada ning sellega seoses väljendab raportöör heameelt komisjoni 
ettepanekut võtta vastu määrus reformide tugiprogrammi loomise kohta (2018/0213(COD)), 
mis aitab liikmesriikidel rakendada Euroopa poolaasta raames kindlaks määratud riigipõhiseid 
soovitusi.

Komisjoni ettepaneku kohaselt koosneb 2020. aasta järgne reformide tugiprogramm järgmisest 
kolmest vahendist: 1) tehnilise toetuse vahend, mis põhineb olemasoleval struktuurireformi 
tugiprogrammil, 2) reformitoetusvahend ja 3) lähenemisrahastu. Siiski toovad Euroopa Liidu 
Nõukogus praegu toimuvad arutelud esile reformide tugiprogrammi erineva struktureerimise 
võimaluse: 1) tehnilise toetuse vahend, mis põhineb olemasoleval struktuurireformi 
tugiprogrammil; 2) euroala lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend ning 3) 
euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide lähenemise ja reformi rahastamisvahend. Raportöör 
on võtnud teadmiseks nõukogus käimasolevad arutelud programmi teistsuguse struktuuri üle.

Reformide tugiprogrammi toetatavatel struktuurireformidel võib olla märkimisväärne mõju 
liikmesriikide tööturule ja sotsiaalkindlustussüsteemidele. Raportöör tõstab esile komisjoni 
mõjuhinnangut (SWD(2018) 310 final), milles eeldatakse, et reformide tugiprogramm mõjutab 
positiivselt tööhõivet, stimuleerides töökohtade loomist kogu liidus. Selline mõju on võimalik 
saavutada näiteks tööturureformidega, eelkõige sellistega, mis parandavad tööjõu oskusi ja 
kvalifikatsiooni ning oskuste kohandamist vastavalt turuvajadustele. Euroopa sotsiaalõiguste 
samba eesmärkide saavutamist edendades võib programmil olla positiivne mõju ka 
tulujaotusele, aktiivsele tööturupoliitikale, sotsiaalsele kaasatusele ja sotsiaalkaitsele.

Raportöör ootab, et reformide tugiprogramm pakuks liikmesriikidele piisavaid stiimuleid, et 
aidata kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime ja jõukuse suurendamisele, käsitleda tulevaste 
tööturgude dünaamikat ja digitaliseerimist, võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ning luua 
võimalusi oma kodanikele, eelkõige lastele ja noortele. Pidades silmas seost reformide 
tugiprogrammi kohaldamisala ja Euroopa poolaasta raames esitatud riigipõhiste soovituste 
rakendamise vahel, eeldab raportöör, et reformide tugiprogramm annab olulise panuse Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamisse. Raportöör ootab, et reformide tugiprogramm julgustaks ja 
edendaks sotsiaalse mõjuga investeeringuid hõlmavaid reforme, mis pakuvad ka digitaalseid 
lahendusi kodanike sotsiaalsetele vajadustele ja kasule, suurendades nende sotsiaalset heaolu.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Osana Euroopa poolaasta 
eesmärkidest käsitletakse ka 
solidaarsusel, integratsioonil ja sotsiaalsel 
õiglusel põhinevaid struktuurireforme, 
millel on suurem potentsiaal luua rohkem 
töökohti ja majanduskasvu, tagada 
võrdsed võimalused ja juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, kaitsta haavatavaid 
rühmi ja tõsta kõigi kodanike elatustaset, 
mis on Euroopa sotsiaalõiguste samba 
peamised põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Struktuurireformide 
elluviimine kuulub liidu poliitiliste 
prioriteetide hulka, kuna nende reformide 
eesmärk on tagada majanduse jätkusuutlik 
taastumine, vallandada kasvupotentsiaal, 
tugevdada kohanemisvõimet ja toetada 
ülespoole suunatud lähenemise protsessi. 

(4) Majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Struktuurireformide 
elluviimine kuulub liidu poliitiliste 
prioriteetide hulka, kuna nende reformide 
eesmärk on tagada majanduse jätkusuutlik 
taastumine, vallandada kasvupotentsiaal, 
kohaneda tehnoloogilise arenguga, 
tugevdada kohanemisvõimet ja toetada 



PA\1195832ET.docx 5/16 PE645.062v01-00

ET

Lisaks võib struktuurireformide tegemine 
aidata tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada 
tootlikkust ja investeeringuid ning luua 
head tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja tööhõiveks liidus.

ülespoole suunatud lähenemise protsessi. 
Lisaks võib struktuurireformide tegemine 
aidata tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada 
tootlikkust ja investeeringuid ning luua 
head tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja tööhõiveks liidus ning 
vastupanuvõimeliste tööturgude 
loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 
koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida.

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 
koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida, pidades 
silmas asjaolu, et mitu eelkõige väljaspool 
euroala olevat liikmesriiki kannatab 
madala potentsiaalse majanduskasvu, 
kõrge tööpuuduse määra, suureneva 
sotsiaalse ebavõrdsuse ja suurenenud 
vaesusriski all.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Vaja on sotsiaalselt 
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vastutustundlikke, arukaid, kestlikke ja 
kaasavaid struktuurireforme, mis 
vastavad ELi toimimise lepingu artiklis 9 
sätestatud nõuetele, kusjuures liit on oma 
poliitiliste prioriteetide hulgas kindlaks 
määranud selliste struktuurireformide 
rakendamise, et suunata majanduse 
taastumine kestlikumale teele, vabastada 
kasvupotentsiaali, et tugevdada 
kohanemisvõimet, edendada 
majanduskasvu, luua töökohti, edendada 
investeeringuid ning toetada ülespoole 
suunatud majandusliku ja sotsiaalse 
lähenemise protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liidu institutsioonidel ja organitel 
on ulatuslikud kogemused liikmesriikide 
riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele 
eritoetuse pakkumisel seoses suutlikkuse 
suurendamise ja ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisega. Seda kogemust tuleks 
kasutada selleks, et suurendada liidu 
suutlikkust toetada huvitatud liikmesriike 
nende kasvupotentsiaali ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse parandamisel meetmete 
abil, mille eesmärk on suurendada 
tööhõivemäära, võidelda tõrjutuse ja 
vaesuse vastu ning parandada tervishoiu- 
ja haridusteenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 
hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis pakuks tulemuslikke 
stiimuleid struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi, kuna need on olnud väga 
kasulikud ja liikmesriikide poolt hinnatud 
liikmesriikide haldussuutlikkuse 
parandamisel mitmesugustes 
poliitikavaldkondades. Programm peaks 
sisaldama ka sihipärast tuge reformide 
jaoks nendes liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 
hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis pakuks tulemuslikke 
stiimuleid struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi liikmesriikide 
haldussuutlikkuse parandamisel 
mitmesugustes poliitikavaldkondades ja 
võtta aluseks Euroopa sotsiaalõiguste 
samba raames sätestatud põhimõtted. 
Programm peaks sisaldama ka sihipärast 
tuge reformide jaoks nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi üldine eesmärk on 
suurendada ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, tootlikkust, 
majanduskasvu ja tööhõivet. Sel põhjusel 

(13) Programmi üldine eesmärk on 
suurendada ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, tootlikkust, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
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peaks see pakkuma finantsstiimuleid 
struktuurilist laadi probleemide 
lahendamiseks ja aitama suurendada 
liikmesriikides institutsioonide ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
haldussuutlikkust.

tööhõivet. Sel põhjusel peaks see pakkuma 
finantsstiimuleid struktuurilist laadi 
probleemide lahendamiseks ja aitama 
suurendada liikmesriikides institutsioonide 
ning majandus- ja sotsiaalsektori haldus- 
ja institutsioonilist suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Programmi igale vahendile tuleks 
seada erieesmärgid. Reformitoetusvahendi 
puhul peaksid need koosnema 
reformikohustuste täitmisega seotud vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamisest, mis 
käivitaks finantsstiimulite eraldamise. 
Tehnilise toetuse vahendi puhul peaksid 
need olema liikmesriikide ametiasutuste 
abistamine reformide väljatöötamisel ja 
rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid ja 
teiste liikmesriikide kogemusi. Nende 
eesmärkide poole tuleks püüelda nende 
kahe vahendi kasutamisel kõigis 
liikmesriikides ning lähenemisrahastu 
kontekstis ka liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

(14) Programmi igale vahendile tuleks 
seada erieesmärgid. Reformitoetusvahendi 
puhul peaksid need koosnema Euroopa 
poolaasta raames esitatud riigipõhistel 
soovitustel põhinevate reformikohustuste 
täitmisega seotud vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamisest, mis käivitaks 
finantsstiimulite eraldamise. Tehnilise 
toetuse vahendi puhul peaksid need olema 
liikmesriikide ametiasutuste abistamine 
reformide väljatöötamisel ja rakendamisel, 
võttes arvesse häid tavasid ja teiste 
liikmesriikide kogemusi. Nende 
eesmärkide poole tuleks püüelda nende 
kahe vahendi kasutamisel kõigis 
liikmesriikides ning lähenemisrahastu 
kontekstis ka liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
peaks programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete, teenuste ja 
tööjõuturgudega, hariduse ja koolituse, 
kestliku arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega.

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
peaks programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete turgudega, 
tehnoloogilise revolutsiooni 
ärakasutamisega, teenuste ja tööjõuga, 
tööoskuste, laste- ja noortepoliitikaga, 
hariduse ja koolituse, kestliku arengu, 
rahvatervise ja sotsiaalhoolekandega.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
programmi eesmärkidele, peaksid 
rahastamiskõlblikud olema reformid, mis 
käsitlevad majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme, sealhulgas 
reformid, mis on välja pakutud vastusena 
riigipõhistele soovitustele.

(19) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
programmi eesmärkidele, peaksid 
rahastamiskõlblikud olema reformid, mis 
käsitlevad majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme, sealhulgas 
reformid, mis on välja pakutud vastusena 
riigipõhistele soovitustele, võttes arvesse 
iga liikmesriigi puhul tuvastatud 
konkreetseid sotsiaalseid näitajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 
ja nende sisu kujundamise kord. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama reformikohustuste 
ettepaneku koos riikliku reformikavaga 
eraldi lisana, mille võib esitada ka muul 
ajal. Kuigi programmis osalemine on 
vabatahtlik, tuleks eriti julgustada selliseid 
liikmesriike, kus esineb ülemäärane 
tasakaalustamatus, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
reformitoetusvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 
ja nende sisu kujundamise kord. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama reformikohustuste 
ettepaneku koos riikliku reformikavaga 
eraldi lisana, mille võib esitada ka muul 
ajal. Kuigi programmis osalemine on 
vabatahtlik, tuleks eriti julgustada selliseid 
liikmesriike, kus esineb ülemäärane 
tasakaalustamatus, ja euroalasse 
mittekuuluvaid liikmesriike, kus esineb 
märkimisväärseid struktuurse arengu 
viivitusi, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
reformitoetusvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Et reformid leiaksid laialdast 
toetust, peaksid programmi alusel toetust 
soovivad riigid taotluste koostamise osana 
konsulteerima asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, ettevõtted, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskond, 
juhindudes ühtekuuluvuspoliitika 
partnerluse käitumisjuhendist, samuti 
tuleks konsulteerida liikmesriikide 
parlamentidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Programmi alla kuuluv tehnilise 
toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis ning reforme, 
mis on seotud majanduslike 
kohandamisprogrammide elluviimisega. 
Vahend peaks pakkuma tehnilist toetust ka 
programmi muude vahendite alla kuuluvate 
reformide ettevalmistamiseks ja 
elluviimiseks.

(33) Programmi alla kuuluv tehnilise 
toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis, reforme, mille 
eesmärk on suurendada liidu 
konkurentsivõimet, luua töökohti, 
suurendada tootlikkust, stimuleerida 
kestlikke investeeringuid 
reaalmajandusse, tagada kvaliteetsed 
tervishoiu- ja haridusteenused, võidelda 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, 
tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust liidus ning 
aidata liikmesriike, kes on astunud 
konkreetseid samme euroalaga ühinemise 
suunas. See peaks pakkuma tehnilist 
toetust ka reformidele, mis on seotud 
majanduslike kohandamisprogrammide 
elluviimisega, ning programmi muude 
vahendite alla kuuluvate reformide 
ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata riikides kaasa selliste 
struktuurilist laadi reformide elluviimisele, 
millega parandatakse riikide majanduse 

(a) aidata riikides kaasa selliste 
struktuurilist laadi reformide elluviimisele, 
millega parandatakse riikide majanduse 



PE645.062v01-00 12/16 PA\1195832ET.docx

ET

tulemusi ja edendatakse liikmesriikides 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, edendades sel teel 
ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, majanduskasvu ja tööhõivet, 
ning

tulemusi ja edendatakse liikmesriikides 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, edendades sel teel 
ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, sotsiaalset kaasamist, 
majanduskasvu ja tööhõivet, samuti 
keskkonnakestlikku ja demokraatlikku 
2020. aasta järgset liitu, mis tugineb 
kestliku arengu eesmärkidele ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sambal põhinevale 
nägemusele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haridus ja koolitus; tööturupoliitika, 
sealhulgas sotsiaaldialoog, mille sihiks on 
töökohtade loomine; digioskused, vaesuse 
vähendamine; sotsiaalse kaasatuse 
edendamine; sotsiaalkindlustuse ja 
sotsiaalhoolekande süsteemid; rahvatervis 
ja tervishoiusüsteemid; samuti 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika; 

(d) haridus ja koolitus; tööturupoliitika, 
sealhulgas sotsiaaldialoog, mille sihiks on 
töökohtade loomine; digioskused, vaesuse 
vähendamine; sotsiaalse kaasatuse 
edendamine; täiendus- ja ümberõpe, 
võrdsed võimalused ja juurdepääs kõigi 
jaoks, parem tulevik laste ja noorte jaoks; 
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande 
süsteemid; rahvatervis ja 
tervishoiusüsteemid; samuti ühtekuuluvus-, 
varjupaiga-, rände- ja piiripoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) finantssektori poliitika, sealhulgas: 
finantskirjaoskuse, finantsstabiilsuse, 
rahastamisvõimaluste ja reaalmajandusele 

(f) finantssektori poliitika, sealhulgas: 
finantskirjaoskuse, eelkõige haridusega 
antava finantskirjaoskuse, 
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laenu andmise edendamine andmete ja 
statistika koostamine, pakkumine ja 
kvaliteediseire.

finantsstabiilsuse, rahastamisvõimaluste ja 
reaalmajandusele laenu andmise 
edendamine andmete ja statistika 
koostamine, pakkumine ja kvaliteediseire.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas on esitatud igale liikmesriigile saada 
olev maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist. Iga liikmesriigi 
maksimaalne toetussumma arvutatakse 
välja, kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu. Maksimaalne 
toetussumma on igale liikmesriigile 
osaliselt või täielikult saadaval artiklis 10 
esitatud toetuse eraldamise protsessi igas 
etapis ja taotlusvoorus.

I lisas on esitatud igale liikmesriigile saada 
olev maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist. Iga liikmesriigi 
maksimaalne toetussumma arvutatakse 
välja, kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu ja ümberpööratud 
SKP väärtuse elaniku kohta. Maksimaalne 
toetussumma on igale liikmesriigile 
osaliselt või täielikult saadaval artiklis 10 
esitatud toetuse eraldamise protsessi igas 
etapis ja taotlusvoorus.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes soovib 
reformitoetusvahendist toetust saada, esitab 
komisjonile reformikohustuste ettepaneku. 
Ettepanekus esitatakse üksikasjalikud 
meetmed selliste struktuurireformide 
elluviimiseks, mille eesmärk on lahendada 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 

1. Liikmesriik, kes soovib 
reformitoetusvahendist toetust saada, esitab 
komisjonile reformikohustuste ettepaneku. 
Ettepanekus esitatakse üksikasjalikud 
meetmed selliste struktuurireformide 
elluviimiseks, mille eesmärk on lahendada 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
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probleeme, ning see sisaldab reformide 
rakendamise vahe-eesmärke ja sihte ning 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat.

probleeme, mis on lisatud riigipõhistesse 
soovitustesse, ning see sisaldab reformide 
rakendamise vahe-eesmärke ja sihte ning 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) sotsiaalsed näitajad, mida tuleb 
kavandatava reformiga parandada ning 
võimaluse korral panus Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtete 
saavutamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomasel liikmesriigil ei ole 
objektiivsete asjaolude tõttu enam võimalik 
reformikohustusi, sealhulgas vahe-
eesmärke ja sihte, osaliselt või täielikult 
täita, võib asjaomane liikmesriik esitada 
komisjonile põhjendatud taotluse artikli 12 
lõikes 1 osutatud otsust muuta või see 
asendada. Selleks võib liikmesriik esitatud 
reformikohustusi muuta või esitada uued 
reformikohustused.

1. Kui asjaomasel liikmesriigil ei ole 
objektiivsete asjaolude tõttu või algset 
ettepanekut tugevalt mõjutava sotsiaalsete 
ja majanduslike näitajate muutumise tõttu 
enam võimalik reformikohustusi, 
sealhulgas vahe-eesmärke ja sihte, osaliselt 
või täielikult täita, võib asjaomane 
liikmesriik esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse artikli 12 lõikes 1 
osutatud otsust muuta või see asendada. 
Selleks võib liikmesriik esitatud 
reformikohustusi muuta või esitada uued 
reformikohustused.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks; teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes; ning

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks, seahulgas 
tehnilised õppekülastused 
liikmesriikidesse, kes on rakendanud 
sarnaseid reforme, teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes; ning

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik majanduskasv ja 
töökohtade loomine;

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik majanduskasv, 
töökohtade loomine ja sotsiaalne 
kaasamine;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul.

(e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud või astuvad tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) meetmed, mis võivad kaasa aidata 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtete rakendamisele;

Or. en


