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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas.
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0380),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 
3, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0231/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi (EGF) kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Ülemineku 
Toetamise Euroopa Fondi (ETF) kohta

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Oma aruteludokumendis 
üleilmastumise ohjamise kohta20 on 
komisjon oskustööjõu nõudluse 
suurenemise ja madalamat kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade vähenemise peamiste 
teguritena kindlaks teinud kaubandusega 
seotud globaliseerumise ja 
tehnoloogiaarengukombinatsiooni. 
Hoolimata avatuma kaubanduse üldistest 
tohututest eelistest ja maailma 
majandussüsteemide edasisest 
integreerumisest tuleb sellise negatiivse 
kõrvalmõjuga võidelda. Kuna 
globaliseerumise praegused eelised 
jagunevad juba inimeste ja piirkondade
vahel ebaühtlaselt, avaldades negatiivselt 
mõjutatud isikutele olulist mõju, on oht, et 
üha kiirem tehnoloogiaareng süvendab
seda mõju veelgi. Seega tuleb kooskõlas 
solidaarsuse ja jätkusuutlikkuse 
põhimõtetega tagada, et globaliseerumisest 
saadav kasu jagatakse õiglasemalt, 
ühitades majandusliku avanemise ja 
tehnoloogiaarengu sotsiaalkaitsega.

(6) Oma aruteludokumendis 
üleilmastumise ohjamise kohta20 on 
komisjon oskustööjõu nõudluse 
suurenemise ja madalamat kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade vähenemise peamiste 
teguritena kindlaks teinud kaubandusega 
seotud globaliseerumise ja tehnoloogia 
arengu kombinatsiooni. Hoolimata 
positiivsest mõjust, mis on seotud 
kaubanduse suurema avatuse ja maailma 
majandussüsteemide edasise 
integreerimisega, on vaja leida viise, 
kuidas leevendada sellega kaasnevat 
kahjulikku mõju, mis avaldub eelkõige 
teatavatele tegevusvaldkondadele, 
teatavatele ettevõtjatele ja 
haavatavamatele töötajate rühmadele. 
Kuna globaliseerumise praegused eelised 
jagunevad inimeste ja piirkondade vahel 
ebaühtlaselt, avaldades negatiivselt 
mõjutatud isikutele olulist mõju, on oht, et 
tehnoloogilised ja keskkonnaüleminekud 
süvendavad seda mõju veelgi. Seepärast
tuleb kooskõlas solidaarsuse ja 
jätkusuutlikkuse põhimõtetega tagada, et 
üleilmastumisest tulenevad hüved 
jaotatakse õiglasemalt ning et 
globaliseerumise ning tehnoloogiliste ja 
keskkonnaüleminekute kumulatiivset 
negatiivset mõju ennetatakse 
ulatuslikumalt, et parandada 
majanduskeskkonna ja tööjõu 
kohanemist.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Globaliseerumine ei ole ainus 
tegur, mis nõuab muutusi 
majandusmaailmas ja mõjutab seega 
tööhõivet. Ülemaailmne majandus, 
tehnoloogilised muutused, aga ka 
sisemised juhtimistegurid ja 
tarbijakäitumise muutused, samuti 
keskkonnaküsimused mõjutavad samuti 
majandust ja eriti tööhõivet. Nende 
mitmesuguste muutuste ennetamine on 
seega esmatähtis. Et ära hoida võimalikke 
kahjulikke tagajärgi üksikisikutele, 
ettevõtetele ja piirkondadele, on võimalik 
rakendada tõhusaid meetmeid ning luua 
uusi tööhõivevõimalusi. Niisiis ei puuduta 
see küsimus üksnes töötajaid, kes peaksid 
oma kvalifikatsiooni kohandama, vaid 
tuleb suurendada ka tööandjate 
teadlikkust ja suunata neid muudatusi 
paremini ette nägema.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Globaliseerumise ja tehnoloogiliste 
muutuste tulemusel suureneb tõenäoliselt 
veelgi maailma majanduste omavaheline 
seotus ja vastastikune sõltuvus. Tööjõu 

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjon rõhutab, kui jätkuvalt 
tähtis on EGFi roll paindliku fondina, mis 
võimaldab toetada töötajaid, kes on 
kaotanud oma töö suuremahuliste 
restruktureerimiste käigus, ja aidata neil 
võimalikult kiiresti leida uus töökoht. Liit 
peaks ka edaspidi andma konkreetset 
ühekordset rahalist toetust, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
aladel, sektorites, territooriumidel või 
tööturgudel, mis kannatavad tõsiste 
majandushäirete tõttu. Võttes arvesse 
avatud kaubanduse, tehnoloogiliste 
muutuste või muude tegurite, nagu vähese 
CO2-heitega majandusele ülemineku koos-
ja vastastikust mõju ning seega arvestades, 
et järjest raskem on välistada üht 
konkreetset tegurit, mis põhjustab 
töökohtade koondamist, võetakse EGF
tulevikus kasutusele ainult juhul, kui 
restruktureerimine avaldab olulist mõju. 
Arvestades fondi eesmärki, mis on 
pakkuda abi erakorralistes olukordades ja 
ootamatutel asjaoludel, täiendades ESF+ 
pakutavat ennetavama iseloomuga abi, jääb 
EGF paindlikuks erivahendiks väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku eelarvelisi 
ülemmäärasid, nagu on sätestatud 
komisjoni teatises. „Tänapäevane eelarve 
liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 
võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027“ ja selle lisa27.

(13) Komisjon rõhutab, kui jätkuvalt 
tähtis on ETFi roll paindliku fondina, mis
võimaldab toetada töötajaid, kes on 
kaotanud oma töö suuremahuliste 
restruktureerimiste käigus, ja aidata neil 
võimalikult kiiresti leida uus töökoht. Liit 
peaks ka edaspidi andma konkreetset 
ühekordset rahalist toetust, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
aladel, sektorites, territooriumidel või 
tööturgudel, mis kannatavad tõsiste 
majandushäirete tõttu. Võttes arvesse 
avatud kaubanduse, tehnoloogiliste 
muutuste või muude tegurite, nagu vähese 
CO2-heitega majandusele ülemineku koos-
ja vastastikust mõju ning seega arvestades, 
et järjest raskem on välistada üht 
konkreetset tegurit, mis põhjustab 
töökohtade koondamist, võetakse ETF
tulevikus kasutusele ainult juhul, kui 
restruktureerimine avaldab olulist mõju. 
Arvestades fondi eesmärki, mis on 
pakkuda abi erakorralistes olukordades ja 
ootamatutel asjaoludel, täiendades ESF+ 
pakutavat ennetavama iseloomuga abi, jääb 
ETF paindlikuks erivahendiks väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku eelarvelisi 
ülemmäärasid, nagu on sätestatud 
komisjoni teatises. „Tänapäevane eelarve 
liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 
võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027“ ja selle lisa27.

__________________ __________________

27 Komisjoni talituste töödokument (2018) 
171 lõplik ja selle lisa COM (2018) 321 
final.

27 Komisjoni talituste töödokument (2018) 
171 lõplik ja selle lisa COM (2018) 321 
final.

Or. fr
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nagu juba märgitud, tuleks selleks, 
et säilitada EGFi üleeuroopaline mõõde, 
esitada toetustaotlus juhul, kui suurel 
restruktureerimisel on oluline mõju 
piirkonna või kohalikule majandusele. 
Selline mõju tuleks kindlaks määrata 
minimaalse arvu koondatud töökohtadega 
konkreetse võrdlusperioodi jooksul. Võttes 
arvesse vahehindamise tulemusi, 
kehtestatakse künniseks 250 koondatud 
töökohta neljakuulise võrdlusperioodi 
jooksul (või valdkondlike juhtumite puhul 
kuue kuu jooksul). Võttes arvesse, et 
koondamislainetel, mis toimuvad eri 
sektorites, kuid samas piirkonnas, on 
võrdselt oluline mõju kohalikule tööturule, 
on ka piirkondlikud taotlused võimalikud. 
Selliste väikeste tööturgude puhul nagu 
väikesed liikmesriigid või kauged 
piirkonnad, sealhulgas äärepoolseimad 
piirkonnad, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349, või 
erandlikel asjaoludel võib taotluse esitada 
väiksema koondamiste arvu puhul.

(14) Nagu juba märgitud, tuleks selleks, 
et säilitada ETFi üleeuroopaline mõõde, 
esitada toetustaotlus juhul, kui suurel 
restruktureerimisel on oluline mõju 
piirkonna või kohalikule majandusele. 
Selline mõju tuleks kindlaks määrata 
minimaalse arvu koondatud töökohtadega 
konkreetse võrdlusperioodi jooksul. Võttes 
arvesse vahehindamise tulemusi, 
kehtestatakse künniseks 250 koondatud 
töökohta üheksakuulise võrdlusperioodi 
jooksul. Võttes arvesse, et 
koondamislainetel, mis toimuvad eri 
sektorites, kuid samas piirkonnas, on 
võrdselt oluline mõju kohalikule tööturule, 
on ka piirkondlikud taotlused võimalikud. 
Selliste väikeste tööturgude puhul nagu 
väikesed liikmesriigid või kauged 
piirkonnad, sealhulgas äärepoolseimad 
piirkonnad, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349, või 
erandlikel asjaoludel võib taotluse esitada 
väiksema koondamiste arvu puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjon peaks jagama EGFile
eraldatud liidu eelarve osa täitmist 
liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) [uue 
finantsmääruse number]28 (edaspidi 
„finantsmäärus“) tähenduses. Seepärast 
peaksid komisjon ja liikmesriigid EGFi
rakendamisel eelarve jagatud täitmise 
raames järgima finantsmääruses osutatud 
põhimõtteid, nagu usaldusväärne 
finantsjuhtimine, läbipaistvus ja 
diskrimineerimiskeeld.

(16) Komisjon peaks jagama ETFile
eraldatud liidu eelarve osa täitmist 
liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) [uue 
finantsmääruse number]28 (edaspidi 
„finantsmäärus“) tähenduses. Seepärast 
peaksid komisjon ja liikmesriigid ETFi
rakendamisel eelarve jagatud täitmise 
raames järgima finantsmääruses osutatud 
põhimõtteid, nagu usaldusväärne 
finantsjuhtimine, läbipaistvus ja 
diskrimineerimiskeeld.

__________________ __________________

28 ELT L […], […], lk […]. 28 ELT L […], […], lk […].

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Muutuste Seirekeskus, mis 
asub Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi (Eurofound) juures 
Dublinis, aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
läbi viia kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid 
analüüse, millest on abi globaliseerumise 
suundumuste, restruktureerimise ja EGFi
kasutamise hindamisel.

(17) Euroopa Muutuste Seirekeskus, mis 
asub Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi (Eurofound) juures 
Dublinis, aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
läbi viia kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid 
analüüse, millest on abi globaliseerumise 
suundumuste, restruktureerimise ja ETFi
kasutamise hindamisel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Koondatud töötajatel ja tegevuse 
lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjatel 
peaks olema ETFile võrdne juurdepääs, 
sõltumata nende töölepingu või töösuhte 
liigist. Seega tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel käsitada võimalike ETFist
toetuse saajatena nii koondatud töötajaid 
(sh tähtajaliste ja tähtajatute lepingutega 
töötajad ja renditöötajad) kui ka füüsilisest 
isikust ettevõtjaid (sh mikro- ja väikeste 
ettevõtete omanikud ja juhid), kes on oma 
tegevuse lõpetanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EGFi rahalist toetust tuleks 
peamiselt kasutada aktiivseteks 
tööturumeetmeteks, mille eesmärk on 
aidata toetusesaajatel kiiresti püsivale 
töökohale naasta, kas oma algsel 
tegevusalal või väljaspool seda. Meetmed 
peaksid kajastama kohaliku või 
piirkondliku tööturu eeldatavaid vajadusi. 
Siiski tuleks alati, kui see on asjakohane, 
toetada ka koondatud töötajate liikuvust, et 
aidata neil leida tööd mujal. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata digitaalajastul 
vajalike oskuste levitamisele. Tuleks 
piirata rahaliste toetuste lisamist 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 

(19) ETFi rahalist toetust tuleks 
peamiselt kasutada aktiivseteks 
tööturumeetmeteks, mille eesmärk on 
aidata toetusesaajatel kiiresti püsivale 
töökohale naasta, kas oma algsel 
tegevusalal või väljaspool seda, aga ka 
ettevõtte asutamise toetamiseks, kaasa 
arvatud kooperatiivide loomine. Meetmed 
peaksid kajastama kohaliku või 
piirkondliku tööturu eeldatavaid vajadusi. 
Siiski tuleks alati, kui see on asjakohane, 
toetada ka koondatud töötajate liikuvust, et 
aidata neil leida tööd mujal. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata digitaalajastul 
vajalike oskuste levitamisele. Tuleks 
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paketti. Äriühingutel võiks soovitada 
osaleda EGFist toetatavate meetmete 
riiklikus kaasrahastamises.

piirata rahaliste toetuste lisamist 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketti. Äriühingutel võiks soovitada 
osaleda ETFist toetatavate meetmete 
riiklikus kaasrahastamises.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Aktiivse tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa 
toetusesaajate tööalasele 
konkurentsivõimele. Liikmesriigid peaksid 
püüdlema selle poole, et võimalikult suur 
osa nimetatud meetmetes osalevatest 
toetusesaajatest naaseks püsivale töökohale 
niipea kui võimalik kuue kuu jooksul enne 
rahalise toetuse kasutamise lõpparuande 
esitamise kuupäeva.

(20) Aktiivse tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa 
toetusesaajate tööalasele 
konkurentsivõimele. Liikmesriigid peaksid 
püüdlema selle poole, et võimalikult suur 
osa nimetatud meetmetes osalevatest 
toetusesaajatest naaseks püsivale töökohale 
niipea kui võimalik, ilma et ETFi rahaline 
toetus sõltuks kutsealale naasmiste 
määrast.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid aktiivse 
tööturupoliitika meetmete kooskõlastatud 
paketi kavandamisel pöörama erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras olevatele 
toetusesaajatele, sealhulgas noortele ja 
vanemaealistele ning vaesuse ohus 
olevatele töötutele, sest neil rühmadel on 
eriti raske tööturule naasta. Sellest 

(21) Liikmesriigid peaksid aktiivse 
tööturupoliitika meetmete kooskõlastatud 
paketi kavandamisel pöörama erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras olevatele 
toetusesaajatele, sealhulgas noortele ja 
vanemaealistele ning vaesuse ohus 
olevatele töötutele, sest neil rühmadel on 
eriti raske tööturule naasta. Sellest 
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olenemata tuleks EGFi rakendamisel 
järgida ja edendada liidu põhiväärtuste 
hulka kuuluvaid ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga ettenähtud soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid.

olenemata tuleks ETFi rakendamisel 
järgida ja edendada liidu põhiväärtuste 
hulka kuuluvaid ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga ettenähtud soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriikidel, kes esitasid 
ETFile taotluse, peaks ühtlasi olema 
võimalus osutada ETFi kaasrahastatavaid 
individuaalseid teenuseid a) sama 
piirkonna töötajatele, kes ei kuulu ETFi 
osalusel toimuva restruktureerimise 
raamesse, kuid kes tegelevad sama tüüpi 
tööga nagu töötajad, kelle suhtes võetakse 
käesoleva määruse tähenduses 
individuaalseid kooskõlastatud meetmeid 
ja b) teatavale arvule pikaajalistele 
töötutele või alla 25-aastastele 
mittetöötavatele ja mitteõppivatele 
noortele, või kui liikmesriik nii otsustab, 
siis alla 30-aastastele mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele, eelistades töötuid 
või töötamise lõpetanud isikuid, 
tingimusel et vähemalt mõned 
koondamised leiavad aset NUTS 2. 
tasandi piirkondades, kus noorte töötuse 
määr on üle 20 %. Siiski peaks olema 
võimalik selliseid individuaalseid 
teenuseid osutada ainult piiratud arvule 
isikutele, kelle arv ei tohi ületada ETFi 
rahastamiskõlblike toetusesaajate arvu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuleks lisada erisätted EGFi
kasutamise juhtumite ja tulemustega seotud 

(25) Tuleks lisada erisätted ETFi
kasutamise juhtumite ja tulemustega seotud 
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teavitus- ja teabevahetustegevuse kohta. teavitus- ja teabevahetustegevuse kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriik 
alustab individuaalsete teenuste osutamist 
või alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud.

(26) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriik 
alustab individuaalsete teenuste osutamist 
või alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad ETFi rakendamise halduskulud.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Et täita nõuded, mis tekivad
iseäranis aasta esimeste kuude jooksul, mil 
muudelt eelarveridadelt üleviimine on eriti 
keeruline, tuleks iga-aastases 
eelarvemenetluses jätta ETFi eelarvereale 
piisavad maksete assigneeringud.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) [EGFi eelarveraamistik on 
sätestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus ning Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelises [kuupäev] 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta29

(edaspidi „institutsioonidevaheline 
kokkulepe“).]].

(28) [ETFi eelarveraamistik on 
sätestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus ning Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelises [kuupäev] 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta29

(edaspidi „institutsioonidevaheline 
kokkulepe“).]].

__________________ __________________

29 Viidet ajakohastatakse. 29 Viidet ajakohastatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Toetusesaajate huvides peaks abi 
olema võimalikult kiiresti ja tõhusalt 
kättesaadav. Liikmesriigid ja EGFi
otsustusprotsessi kaasatud liidu 
institutsioonid peaksid tegema kõik endast 
oleneva, et vähendada menetlusaega ja 
lihtsustada menetlusi ning tagada EGFi
kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste sujuv 
ja kiire vastuvõtmine. Seepärast teevad 
edaspidi komisjoni poolt esitatud 
üleviimistaotluste kohta otsuse 
eelarvepädevad institutsioonid ning sel 
juhul ei ole enam vaja komisjoni 
ettepanekut EGFi kasutuselevõtu kohta.

(29) Toetusesaajate huvides peaks abi 
olema võimalikult kiiresti ja tõhusalt 
kättesaadav. Liikmesriigid ja ETFi
otsustusprotsessi kaasatud liidu 
institutsioonid peaksid tegema kõik endast 
oleneva, et vähendada menetlusaega ja 
lihtsustada menetlusi ning tagada ETFi
kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste sujuv 
ja kiire vastuvõtmine. Seepärast teevad 
edaspidi komisjoni poolt esitatud 
üleviimistaotluste kohta otsuse 
eelarvepädevad institutsioonid ning sel 
juhul ei ole enam vaja komisjoni 
ettepanekut ETFi kasutuselevõtu kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid jääma 
vastutavaks rahalise toetuse rakendamise ja 
liidu rahastatavate meetmete juhtimise ja 
kontrollimise eest vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom)30 nr 966/2012 (edaspidi 
„finantsmäärus“) või seda asendava 
määruse asjakohastele sätetele. 
Liikmesriigid peaksid EGFist saadud 
rahalise toetuse kasutamist põhjendama. 
EGFist toetust saavate tegevuste lühikest 
rakendusperioodi silmas pidades tuleks 
aruandluskohustuse puhul arvesse võtta 
EGFi sekkumise eripära.

(32) Liikmesriigid peaksid jääma 
vastutavaks rahalise toetuse rakendamise ja 
liidu rahastatavate meetmete juhtimise ja 
kontrollimise eest vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom)30 nr 966/2012 (edaspidi 
„finantsmäärus“) või seda asendava 
määruse asjakohastele sätetele. 
Liikmesriigid peaksid ETFist saadud 
rahalise toetuse kasutamist põhjendama. 
ETFist toetust saavate tegevuste lühikest 
rakendusperioodi silmas pidades tuleks 
aruandluskohustuse puhul arvesse võtta 
ETFi sekkumise eripära.

__________________ __________________

30 Viidet ajakohastatakse. 30 Viidet ajakohastatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (EGF).

Käesoleva määrusega luuakse Ülemineku 
Toetamise Euroopa Fond (ETF).

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles sätestatakse fondi eesmärgid, 
liidupoolse rahastamise vormid ja eeskirjad 
sellise rahastamise kohta, sealhulgas 
liikmesriikide taotluste kohta EGFist
rahalise toetuse saamiseks artiklis 7 
osutatud toetusesaajatele suunatud 
meetmete jaoks.

Selles sätestatakse fondi eesmärgid, 
liidupoolse rahastamise vormid ja eeskirjad 
sellise rahastamise kohta, sealhulgas 
liikmesriikide taotluste kohta EtFist
rahalise toetuse saamiseks artiklis 7 
osutatud toetusesaajatele suunatud
meetmete jaoks, samuti käesoleva 
määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud 
erakorraliste majandusliku territoriaalse 
ümberpaigutamise meetmete jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETFi peamine eesmärk on järgmine:

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

(a) pakkuda toetust globaliseerumise, 
tehnoloogilise ja keskkonnaalase 
ülemineku ajal, aidates koondatud 
töötajatel, aga ka kutsealadel ja 
restruktureerimise tagajärjel eriti 
kannatanud piirkondadel kohaneda 
struktuuriliste muutustega. ETF aitab 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste samba 
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piirkondade ja liikmesriikide vahel. raames kindlaks määratud põhimõtteid 
ning tugevdada sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust piirkondade 
ja liikmesriikide vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi üldine eesmärk on 
näidata üles solidaarsust koondatud 
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, 
kes on töö kaotanud või tegevuse 
lõpetanud artikli 5 lõigetes 1–3 osutatud 
ettenägematute suurte restruktureerimiste 
tagajärjel, ning pakkuda neile toetust.

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EGFi erieesmärk on pakkuda 
koondatud töötajatele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele, kes on tegevuse lõpetanud, 
abi ettenägematute suurte 
restruktureerimiste korral, mille 
põhjuseks on eelkõige globaliseerumisega 
seotud probleemid, nagu 
maailmakaubanduse suured 
struktuurimuutused, kaubandusvaidlused, 
finants- või majanduskriis, üleminek 
vähese CO2-heitega majandusele, 
digiteerimine või automatiseerimine või 
muu tehnoloogiline üleminek. Eriline 
rõhk on meetmetel, millega aidatakse 



PR\1157866ET.docx 21/46 PE625.202v01-00

ET

kõige ebasoodsamas olukorras olevaid 
rühmi.

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ETF võib erandlikel asjaoludel 
toetada sotsiaalmajanduslikku 
ümberpaigutamist piirkondades või 
kutsealadel, mille tööhõivet mõjutavad 
eriti tugevasti üks või mitu 
ümberstruktureerimist, mis on seotud 
globaliseerumise ja/või tehnoloogiliste ja 
keskkonnamuutustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) „töötaja” – isik, kellel on tööleping 
või -suhe, mis on määratletud igas 
liikmesriigis kehtivate seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ning 
kooskõlas kriteeriumidega, mille alusel 
määratakse kindlaks töötaja staatus 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikale;

Or. fr
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad taotleda 
EGFist rahalise toetuse saamist koondatud 
töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele 
suunatud meetmete jaoks vastavalt 
käesoleva artikli sätetele.

1. Liikmesriigid võivad taotleda 
ETFist rahalise toetuse saamist koondatud 
töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele 
suunatud meetmete jaoks vastavalt 
käesoleva artikli sätetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EGFi rahalist toetust antakse suurte 
restruktureerimiste korral, millel tulemusel:

2. ETFi rahalist toetust antakse suurte 
restruktureerimiste korral, millel tulemusel:

Or. fr

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõpetab liikmesriigi ettevõttes 
neljakuulise võrdlusperioodi jooksul 
tegevuse rohkem kui 250 koondatud 
töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, 
sealhulgas juhul, kui kõnealune tegevuse 
lõpetamine toimub ettevõtte tarnijate või 
tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

(a) lõpetab liikmesriigi ettevõttes 
üheksakuulise võrdlusperioodi jooksul 
tegevuse rohkem kui 250 koondatud 
töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, 
sealhulgas juhul, kui kõnealune tegevuse 
lõpetamine toimub ettevõtte tarnijate või 
tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;
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Or. fr

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõpetab neljakuulise 
võrdlusperioodi jooksul tegevuse rohkem 
kui 250 koondatud töötajat või füüsilisest 
isikust ettevõtjat, kes töötavad eelkõige 
väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad samas 
majandussektoris või eri 
majandussektorites, mis on määratletud 
NACE Revision 2. jaos, ja asuvad samas 
NUTSi 2. tasandi piirkonnas.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikestel tööturgudel või 
eriolukorras, eriti VKEdega seotud 
taotluste puhul, võib liikmesriigi poolt 
käesoleva artikli alusel toetuse saamiseks 
esitatud nõuetekohaselt põhjendatud 
taotlust käsitada vastuvõetavana isegi 
juhul, kui lõike 1 punktides a, b või c
sätestatud kriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamisel on 
tööhõivele ja kohalikule või piirkondlikule
majandusele ulatuslik negatiivne mõju. 
Taotluse esitanud liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a, b 
või c sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud. Eriolukorras antud 
toetuste kogusumma ei tohi ületada 15 % 
EGFi iga-aastasest ülemmäärast.

3. Väikestel tööturgudel või 
eriolukorras võib liikmesriigi poolt fondi
toetuse saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Taotluse 
esitanud liikmesriik peab täpsustama, 
milline lõike 1 punktides a, b või c 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud. Eriolukorras antud 
toetuste kogusumma ei tohi ületada 15 % 
ETFi iga-aastasest ülemmäärast.

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EGFi ei tohi kasutusele võtta, kui 
töötajad on koondatud liikmesriigi 
eelarvekärbete tulemusena ning see 
mõjutab sektoreid, mis sõltuvad avaliku 
sektori rahastamisest.

4. ETFi ei tohi kasutusele võtta, kui 
töötajad on koondatud liikmesriigi 
eelarvekärbete tulemusena ning see 
mõjutab sektoreid, mis sõltuvad avaliku 
sektori rahastamisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Suur tööpuudus 

Piirkondade puhul, kus töötuse määr on 
10 % või rohkem, võib artikli 5 lõigetes 1–
3 osutatud liikmesriikide taotlustele lisada 
ETFi rahalise toetuse taotluse artikli 8 
lõikes 2 loetletud erakorralisteks 
meetmeteks, mille eesmärk on suurendada 
tööhõive- ja sotsiaalmajanduslikke 
väljavaateid asjaomases piirkonnas, kui 
taotlus hõlmab üht või kaht NUTSi 2. 
tasandi külgnevat piirkonda või rohkem 
kui kaht NUTS 2. tasandi külgnevat 
piirkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse esitanud liikmesriik 
täpsustab meetodit, mida on kasutatud 
artikli 5 kohaldamiseks artiklis 4 
määratletud töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate arvu arvutamisel.

1. Taotluse esitanud liikmesriik 
täpsustab meetodit, mida on kasutatud 
artikli 5 lõigete 1–3 kohaldamiseks artiklis 
4 määratletud töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate arvu arvutamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriik võib vastavalt 
artiklile 8 pakkuda EGFist
kaasrahastatavat individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud paketti 
rahastamiskõlblikele toetusesaajatele, kes 
võivad olla:

1. Taotluse esitanud liikmesriik võib 
vastavalt artikli 8 lõikele 1 pakkuda 
ETFist kaasrahastatavat individuaalsete 
teenuste kooskõlastatud paketti 
rahastamiskõlblikele toetusesaajatele, kes 
võivad olla:

Or. fr

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koondatud töötajad ja füüsilisest 
isikust ettevõtjad, kes on tegevuse 
lõpetanud artiklis 5 sätestatud 
võrdlusperioodil ning kelle arv on 
arvutatud vastavalt artiklile 6;

(a) koondatud töötajad ja füüsilisest 
isikust ettevõtjad, kes on tegevuse 
lõpetanud artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud 
võrdlusperioodil ning kelle arv on 
arvutatud vastavalt artiklile 6;

Or. fr

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondatud töötajad ja füüsilisest 
isikust ettevõtjad, kes on tegevuse 
lõpetanud muul ajal kui artiklis 5 
sätestatud võrdlusperioodil (nimelt kuus
kuud enne võrdlusperioodi algust või 
ajavahemikul, mis jääb võrdlusperioodi 
lõpu ja komisjoni poolt hindamise 
lõpetamisele eelneva kuupäeva vahele) 
ning kelle arv on arvutatud vastavalt 
artiklile 6.

(b) koondatud töötajad ja füüsilisest 
isikust ettevõtjad, kes on tegevuse 
lõpetanud muul ajal kui artikli 5 lõigetes 
1–3 sätestatud võrdlusperioodil (nimelt 
üheksa kuud enne võrdlusperioodi algust 
või ajavahemikul, mis jääb võrdlusperioodi 
lõpu ja komisjoni poolt hindamise 
lõpetamisele eelneva kuupäeva vahele) 
ning kelle arv on arvutatud vastavalt 
artiklile 6.
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Or. fr

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina artiklist 2 võivad 
taotluse esitanud liikmesriigid pakkuda 
ETFi kaasrahastatud individuaalseid 
teenuseid:

(a) pikaajalistele töötutele või alla 25-
aastastele mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele, või kui 
liikmesriik nii otsustab, siis alla 30-
aastastele mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele, kelle arv vastab 
sihtrühma kuuluvate toetusesaajate 
arvule, eelistades töötuid või töötamise 
lõpetanud isikuid, tingimusel et vähemalt 
mõned koondamised artiklite 3 ja 4 
tähenduses leiavad aset NUTS 2. tasandi 
piirkondades, kus noorte töötuse määr on 
üle 20 %. Toetust võib anda alla 25-
aastastele mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele, või kui 
liikmesriik nii otsustab, siis alla 30-
aastastele mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele, NUTS 2 tasandi 
piirkondades, kus noorte töötuse määr on 
üle 20 %.

(b) töötajatele, kes ei ole koondatud 
töötajad ega füüsilisest isikust ettevõtjad, 
kes on oma tegevuse lõpetanud, nagu on 
määratletud artiklis 4, kuid kelle tööhõivet 
restruktureerimine ohustab; tingimusel, et 
nad osalevad samas tegevusvaldkonnas, 
mis on määratletud NACE Rev.2 tasemel, 
kui see, millesse kuuluvad lõike 1 
punktides a ja b osutatud töötajad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis b osutatud töötajad 
ja füüsilisest isikust ettevõtjad on 
rahastamiskõlblikud tingimusel, et 
võimalik on kindlaks teha selge põhjuslik 
seos sündmusega, mis põhjustas 
töökohtade koondamise asjaomasel 
võrdlusperioodil.

Ühes ja samas liikmesriigi poolt ETFile 
esitatud taotluses peab artikli 7 lõike 2 
punkti a tähenduses rahastamiskõlblike 
isikute arv olema väiksem või sama suur 
kui artikli 7 lõike 1 punktide a ja b 
tähenduses rahastamiskõlblike töötajate 
arv.

Or. fr

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi rahalist toetust võib anda aktiivsete 
tööturumeetmete jaoks, mis moodustavad 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi osa, ja mis on kujundatud selliselt, et 
hõlbustada sihtrühmas olevate 
toetusesaajate ning eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate koondatud töötajate 
tööturule naasmist või füüsilisest isikust 
ettevõtjaks saamist.

ETFi rahalist toetust võib anda aktiivsete 
tööturumeetmete jaoks, mis moodustavad 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi osa, ja mis on kujundatud selliselt, et 
hõlbustada sihtrühmas olevate 
toetusesaajate ning eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate koondatud töötajate 
tööturule naasmist või füüsilisest isikust 
ettevõtjaks saamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Digitaalajastul vajalike oskuste levitamine 
on mis tahes individuaalsete teenuste
kooskõlastatud paketi kohustuslik 

Digitaalajastul vajalike oskuste levitamine 
on horisontaalne element, mida tuleb eri
individuaalsete teenuste paketi raames 
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horisontaalne element. Koolituse tase 
peab olema kohandatud toetusesaajate 
kvalifikatsioonidele ja vajadustele.

edendada. Koolituse tase peab olema 
kohandatud toetusesaajate 
kvalifikatsioonidele ja vajadustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 5 lõike 5 piires võib ETFi 
raames toetada meetmeid, mille eesmärk 
on parandada piirkonna tööhõivet ja 
sotsiaalmajanduslikke väljavaateid. 
Selliste meetmete maksumus ei tohi 
ületada 35 % artikli 8 lõikes 1 loetletud 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi kogukuludest liikmesriigi poolt 
ETFile esitatud ühe sekkumistaotluse 
puhul, kusjuures nende meetmete 
kaasrahastamine liikmesriigi poolt 
jaotatakse võrdselt avaliku ja erasektori 
vahel. Sellisteks meetmeteks võivad olla:

(a) suutlikkuse, võrgustike loomise ja 
kogemuste vahetamise suurendamine, et 
aidata sotsiaalpartneritel, piirkondlikel 
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omavalitsustel ja kohalikel ühendustel 
koostöös erasektoriga hinnata piirkonna 
majanduslikku ja sotsiaalset olukorda, 
eelkõige jälgida tööhõive määra 
kujunemist riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, samuti 
restruktureerimise mõju konkreetsetele 
sektoritele ja piirkondadele; varajase 
hoiatamise süsteemide loomine; ühise 
diagnoosimise korraldamine ja edasiste 
kooskõlastatud meetmete 
ettevalmistamine, määratledes näiteks 
majandussektorid, mille arendamine võib 
pakkuda olulisi tööhõivevõimalusi;

(b) aktiivse tööturupoliitika 
tugevdamine, näiteks selliste haridus- ja 
koolitusteenuste määratlemine, mis 
võiksid nende sektorite arengule kaasa 
aidata; kvalifikatsioonikavade 
koostamine; pädevuse arendamise 
toetamine, keskendudes üldistele ja 
valdkonnapõhistele oskustele ning väheste 
oskustega täiskasvanute koolitusele; 
karjäärinõustamise pakkumine ning 
formaalse ja mitteformaalse õppimise 
kinnitamist ja saadud kogemuste 
sertifitseerimist käsitlev tugi.

Or. fr

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmised kulud ei ole EGFist toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud:

Järgmised kulud ei ole ETFist toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud:

Or. fr
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Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFist toetatavad meetmed ei asenda 
passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

ETFist toetatavad meetmed ei asenda 
passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotluse esitanud liikmesriigi 
algatusel võib EGFist toetust anda 
ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja 
reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlustegevuse jaoks.

4. Taotluse esitanud liikmesriigi 
algatusel võib ETFist toetust anda 
ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja 
reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlustegevuse jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kümne tööpäeva jooksul alates 
taotluse esitamise kuupäevast või 
asjakohasel juhul alates kuupäevast, mil 
komisjon on saanud kätte taotluse tõlke, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
hilisem, teavitab komisjon liikmesriiki 
lisateabest, mida komisjon vajab taotluse 
hindamiseks.

2. Kümne tööpäeva jooksul alates 
taotluse esitamise kuupäevast või 
asjakohasel juhul alates kuupäevast, mil 
komisjon on saanud kätte taotluse tõlke, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
hilisem, kinnitab komisjon taotluse 
kättesaamist ja teavitab liikmesriiki 
lisateabest, mida komisjon vajab taotluse 
hindamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab liikmesriigi 
esitatud teabe põhjal taotluse vastavust 
rahalise toetuse andmise tingimustele ja 
viib selle hindamise lõpule 60 tööpäeva 
jooksul alates täieliku taotluse või, kui see 
on asjakohane, taotluse tõlke saamisest. 
Kui komisjonil ei ole erandkorras võimalik 
sellest tähtajast kinni pidada, esitab ta 
viivituse põhjuste kohta kirjaliku 
selgituse.

4. Komisjon hindab liikmesriigi 
esitatud teabe põhjal taotluse vastavust 
rahalise toetuse andmise tingimustele ja 
viib selle hindamise lõpule 40 tööpäeva 
jooksul alates täieliku taotluse või, kui see 
on asjakohane, taotluse tõlke saamisest. 
Kui komisjonil ei ole erandkorras võimalik 
sellest tähtajast kinni pidada, võib ta saada 
20 päeva lisaaega, esitades eelneva 
kirjalikult põhjendatud taotluse, kus 
märgitakse viivituse põhjused, ja 
teavitades sellest asjaomast liikmesriiki.

Or. fr

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) artikli 7 teise lõigu punktis b 
osutatud toetusesaajatele suunatud 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud 
paketi iga osa hinnanguline maksumus;

Or. fr

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kuupäevad, mil hakati või (j) kuupäevad, mil hakati või 
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kavatsetakse hakata sihtrühmas olevatele 
toetusesaajatele individuaalseid teenuseid 
osutama ja EGFi rakendamiseks 
kavandatud tegevusi ellu viima, nagu on 
sätestatud artiklis 8;

kavatsetakse hakata sihtrühmas olevatele 
toetusesaajatele individuaalseid teenuseid 
osutama ja ETFi rakendamiseks 
kavandatud tegevusi ellu viima, nagu on 
sätestatud artiklis 8;

Or. fr

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) kui taotlus sisaldab artikli 7 teise 
lõigu punkti b kohast sekkumistaotlust, 
artikli 8 lõikes 1 sätestatud meetmetest 
kasusaamisest huvitatud erasektori 
kinnitus kulude katmise kohta, mis 
moodustavad 30% punktis (i a) osutatud 
meetmete kogukuludest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui ETFi rahalise toetuse taotlus 
esitatakse artikli 5 lõike 5 piires, peab see 
lisaks artikli 9 lõikes 5 sätestatud teabele 
sisaldama järgmist teavet:

(a) majandusliku ja tööhõive olukorra 
lühike kirjeldus kohalikul, piirkondlikul 
või riigi tasandil;

(b) üleminekutoetuste ja nendega 
seotud kulude kooskõlastatud paketi 
üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas eelkõige 
meetmed, mis toetavad algatuste tegemist 
tööturu aktiveerimiseks, ning meetmed, 
mille eesmärk on tugevdada asjaomase 
piirkonna sotsiaal-majanduslikke ja 
keskkonnaväljavaateid;

(c) artikli 8 lõikes 2 osutatud teenuste 
kooskõlastatud paketi iga osa 
hinnanguline maksumus;

Or. fr

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EGFi rahaline toetus ei asenda 
meetmeid, mis on äriühingutele siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingute alusel 
kohustuslikud.

1. ETFi rahaline toetus ei asenda 
meetmeid, mis on äriühingutele siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingute alusel 
kohustuslikud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, 
et konkreetsete EGFist rahalist toetust 
saavate meetmete jaoks ei saada abi 
muudest liidu rahastamisvahenditest.

5. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, 
et konkreetsete ETFist rahalist toetust 
saavate meetmete jaoks ei saada abi 
muudest liidu rahastamisvahenditest.

Or. fr

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni algatusel võib kuni 0,5 
% EGFi iga-aastasest ülemmäärast 
kasutada fondi rakendamiseks vajaliku 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, teabevahetuse 
ja EGFi nähtavamaks muutmisega seotud 
meetmete ning muude haldus- ja tehnilise 
abi meetmete jaoks. Sellised meetmed 
võivad hõlmata tulevasi ja eelnevaid 
programmitöö perioode.

1. Komisjoni algatusel võib kuni 0,5 
% ETFi iga-aastasest ülemmäärast 
kasutada fondi rakendamiseks vajaliku 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, teabevahetuse 
ja ETFi nähtavamaks muutmisega seotud 
meetmete ning muude haldus- ja tehnilise 
abi meetmete jaoks. Sellised meetmed 
võivad hõlmata tulevasi ja eelnevaid 
programmitöö perioode.

Or. fr

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui komisjon rakendab eelarve 
kaudse täitmise raames tehnilist abi, 
tagab ta selle ülesande eest vastutava 
kolmanda isiku määramise menetluse 
läbipaistvuse ning teavitab kõiki ETFi 
sidusrühmi, sealhulgas Euroopa 
Parlamenti alltöövõtja valikust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
EGFi kasutamiseks, seireks ja fondi töö 
hindamiseks. Komisjon annab samuti 
teavet koos selgete suunistega EGFi
kasutamise kohta Euroopa ja riigisisestele 
sotsiaalpartneritele. Suunavad meetmed 
võivad samuti hõlmata töökondade loomist 
tõsiste majandushäirete korral 
liikmesriigis.

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
ETFi kasutamiseks, seireks ja fondi töö 
hindamiseks. Komisjon annab samuti 
teavet koos selgete suunistega ETFi
kasutamise kohta Euroopa ja riigisisestele 
sotsiaalpartneritele. Suunavad meetmed 
võivad samuti hõlmata töökondade loomist 
tõsiste majandushäirete korral 
liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon rakendab kogemustele tuginedes 
ETFi kasutamise juhtumite ja tulemuste 
puhul teavitusmeetmeid, et muuta ETF
tulemuslikumaks ning tagada, et liidu 
kodanikud ja töötajad oleksid ETFist
teadlikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel ja võttes eelkõige 
arvesse sihtrühmas olevate toetusesaajate 
arvu, kavandatud meetmeid ja nende 
eeldatavat maksumust, kui suur on 
võimalik EGFi rahaline toetus, mis 
võidakse eraldada kättesaadavate vahendite 
piires, ja teeb võimalikult kiiresti vastava 
ettepaneku.

1. Komisjon hindab artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel ja võttes eelkõige 
arvesse sihtrühmas olevate toetusesaajate 
arvu, kavandatud meetmeid ja nende 
eeldatavat maksumust, kui suur on 
võimalik ETFi rahaline toetus, mis 
võidakse eraldada kättesaadavate vahendite 
piires, ja teeb artikli 9 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku jooksul kiiresti vastava 
ettepaneku.

Or. fr

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ETFi kaasrahastamismäär pakutud 
meetmete puhul ei tohi ületada 70 % 
artiklis 9 osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon on artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et käesoleva määruse alusel 
rahalise toetuse saamise tingimusi ei ole 
täidetud, teavitab komisjon sellest 
viivitamata taotluse esitanud liikmesriiki.

4. Kui komisjon on artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et käesoleva määruse alusel 
rahalise toetuse saamise tingimusi ei ole 
täidetud, teavitab komisjon sellest 
viivitamata taotluse esitanud liikmesriiki, 
samuti kõiki muid ETFi sidusrühmi, 
kaasa arvatud Euroopa Parlament.

Or. fr

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulud on EGFist toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates artikli 9 lõike 5 
punktis i sätestatud kuupäevadest, mil 
liikmesriik alustab või peaks alustama 
sihtrühmas olevatele toetusesaajatele 
individuaalsete teenuste osutamist või mil 
talle tekivad halduskulud seoses EGFi
rakendamisega kooskõlas artikli 8 
lõigetega 1 ja 4.

1. Kulud on ETFist toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates artikli 9 lõike 5 
punktis i sätestatud kuupäevadest, mil 
liikmesriik alustab või peaks alustama 
sihtrühmas olevatele toetusesaajatele 
individuaalsete teenuste osutamist või mil 
talle tekivad halduskulud seoses ETFi
rakendamisega kooskõlas artikli 8 
lõigetega 1 ja 4.

Or. fr

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusperiood on periood, mis 
algab taotluses artikli 9 lõike 5 punkti j 
kohaselt esitatud kuupäevast, mil 
asjaomane liikmesriik alustab sihtrühmas 
olevatele toetusesaajatele suunatud 
individuaalsete teenuste osutamist ja EGFi
rakendamise meetmete kohaldamist, nagu 
on sätestatud artiklis 8, ja lõpeb 24 kuud 
pärast rahalise toetuse andmise otsuse 
jõustumiskuupäeva.

3. Rakendusperiood on periood, mis 
algab taotluses artikli 9 lõike 5 punkti j 
kohaselt esitatud kuupäevast, mil 
asjaomane liikmesriik alustab sihtrühmas 
olevatele toetusesaajatele suunatud 
individuaalsete teenuste osutamist ja ETFi
rakendamise meetmete kohaldamist, nagu 
on sätestatud artiklis 8, ja lõpeb 24 kuud 
pärast rahalise toetuse andmise otsuse 
jõustumiskuupäeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui toetusesaaja osaleb kursusel 
või väljaõppes, mis kestab kaks aastat või 
kauem, on selle õppe kulud EGFi
kaasrahastamise saamiseks kõlblikud kuni 
kuupäevani, mil tuleb esitada artikli 20 
lõikes 1 osutatud lõpparuanne, tingimusel 
et vastavad kulud on kantud enne kõnealust 
kuupäeva.

4. Kui toetusesaaja osaleb kursusel 
või väljaõppes, mis kestab kaks aastat või 
kauem, on selle õppe kulud ETFi
kaasrahastamise saamiseks kõlblikud kuni 
kuupäevani, mil tuleb esitada artikli 20 
lõikes 1 osutatud lõpparuanne, tingimusel 
et vastavad kulud on kantud enne kõnealust 
kuupäeva.

Or. fr

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon on jõudnud 
järeldusele, et EGFist rahalise toetuse 
andmise tingimused on täidetud, esitab ta 
taotluse vahendite üleviimiseks 

1. Kui komisjon on jõudnud 
järeldusele, et ETFist rahalise toetuse 
andmise tingimused on täidetud, esitab ta 
taotluse vahendite üleviimiseks 



PE625.202v01-00 42/46 PR\1157866ET.docx

ET

asjakohastele eelarveridadele vastavalt 
finantsmääruse artiklile 31.

asjakohastele eelarveridadele vastavalt 
finantsmääruse artiklile 31.

Or. fr

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt kuus kuud pärast seda, 
kui komisjon on saanud kogu lõikes 1 
nõutava teabe, lõpetab ta rahalise toetuse, 
tehes kindlaks EGFist makstud rahalise 
toetuse lõpliku summa ning vajaduse korral 
asjaomase liikmesriigi poolt vastavalt 
artiklile 24 tagastatava summa. Lõpetamine 
sõltub pikemaajaliste tulemuste näitaja 
esitamisest vastavalt lõikele 2.

3. Hiljemalt kuus kuud pärast seda, 
kui komisjon on saanud kogu lõikes 1 
nõutava teabe, lõpetab ta rahalise toetuse, 
tehes kindlaks ETFist makstud rahalise 
toetuse lõpliku summa ning vajaduse korral 
asjaomase liikmesriigi poolt vastavalt 
artiklile 24 tagastatava summa. Lõpetamine 
sõltub pikemaajaliste tulemuste näitaja 
esitamisest vastavalt lõikele 2.

Or. fr
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EGFi eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusa hindamise 
tagamiseks on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 25 vastu delegeeritud 
õigusakte lisa muutmiseks, et vaadata läbi 
või täiendada näitajaid, kui seda peetakse 
vajalikuks, ning täiendada käesolevat 
määrust seire- ja hindamisraamistiku 
kehtestamist käsitlevate sätetega.

4. ETFi eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusa hindamise 
tagamiseks on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 25 vastu delegeeritud 
õigusakte lisa muutmiseks, et vaadata läbi 
või täiendada näitajaid, kui seda peetakse 
vajalikuks, ning täiendada käesolevat 
määrust seire- ja hindamisraamistiku 
kehtestamist käsitlevate sätetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks komisjoni 
vastutust liidu üldeelarve täitmisel, 
vastutavad liikmesriigid EGFist toetatavate 
meetmete juhtimise ja finantskontrolli eest. 
Nende võetavad meetmed hõlmavad 
järgmist:

1. Ilma et see piiraks komisjoni 
vastutust liidu üldeelarve täitmisel, 
vastutavad liikmesriigid ETFist toetatavate 
meetmete juhtimise ja finantskontrolli eest. 
Nende võetavad meetmed hõlmavad 
järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsmääruse artikli [63 lõike 3?] 
kohaldamisel määravad liikmesriigid 

Finantsmääruse artikli [63 lõike 3?] 
kohaldamisel määravad liikmesriigid 
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kindlaks EGFist toetatavate meetmete 
haldamise ja kontrolli eest vastutavad 
asutused. Kõnealused asutused edastavad 
komisjonile käesoleva määruse artikli 20 
lõikes 1 osutatud lõpparuannet esitades 
finantsmääruse [artikli 63 lõigetes 5, 6 ja 
7?] sätestatud teabe rahalise toetuse 
rakendamise kohta.

kindlaks ETFist toetatavate meetmete 
haldamise ja kontrolli eest vastutavad 
asutused. Kõnealused asutused edastavad 
komisjonile käesoleva määruse artikli 20 
lõikes 1 osutatud lõpparuannet esitades 
finantsmääruse [artikli 63 lõigetes 5, 6 ja 
7?] sätestatud teabe rahalise toetuse 
rakendamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil võivad komisjoni ametnikud 
või teenistujad teha EGFi rahastatavate 
meetmete ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kontrolle kohapeal, 
sealhulgas pistelisi kontrolle, vähemalt ühe 
tööpäevase etteteatamisajaga, ilma et see 
piiraks kontrollikoja volitusi või 
liikmesriigi poolt siseriiklike õigus- ja 
haldusnormidega kooskõlas tehtavat 
kontrolli. Komisjon teatab sellest taotluse 
esitanud liikmesriigile, et saada vajalikku 
abi. Sellises kontrollis võivad osaleda 
asjaomase liikmesriigi ametnikud ja 
teenistujad.

Sel eesmärgil võivad komisjoni ametnikud 
või teenistujad teha ETFi rahastatavate 
meetmete ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kontrolle kohapeal, 
sealhulgas pistelisi kontrolle, vähemalt ühe 
tööpäevase etteteatamisajaga, ilma et see 
piiraks kontrollikoja volitusi või 
liikmesriigi poolt siseriiklike õigus- ja 
haldusnormidega kooskõlas tehtavat 
kontrolli. Komisjon teatab sellest taotluse 
esitanud liikmesriigile, et saada vajalikku 
abi. Sellises kontrollis võivad osaleda 
asjaomase liikmesriigi ametnikud ja 
teenistujad.

Or. fr

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
kulutustega seotud tõendavad dokumendid 
on komisjonile ja kontrollikojale 

7. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
kulutustega seotud tõendavad dokumendid 
on komisjonile ja kontrollikojale 
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kättesaadavad kolme aasta jooksul pärast 
EGFist saadava rahalise toetuse 
lõpetamist.

kättesaadavad kolme aasta jooksul pärast 
ETFist saadava rahalise toetuse lõpetamist.

Or. fr
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