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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Kaubandusest on viimasel ajal kujunenud globaliseerumise sünonüüm ning see põhjustab 
üldsusele ka tõsist muret. Hiljuti sõlmitud kaubanduslepingutes ei ole enam pööratud 
tähelepanu turgude avamist toetavate eeskirjade loomisele. Neisse on hoopis lisatud 
kaubandusega seotud küsimused, nagu investeeringud ja intellektuaalomandi õigused. Selle 
tulemusel on turgude üleilmne avamine üha tihedamalt läbi põimunud investeeringute, 
kapitalivoogude ja finantsteenuste liberaliseerimisega ning kaubanduse mõju on kandunud 
valdkondadesse, mis on seotud tööjõu, keskkonna ja tehnoloogiliste muutustega. 

Isegi kui majandusalases kirjanduses jõutakse järeldusele, et kaubanduse liberaliseerimise 
üldised tulemused on positiivsed, mõjutab see teatavaid sektoreid negatiivselt, mis toob kaasa 
kohandamiskulud, sissetulekute vähenemise ja töökohtade kadumise. Tegelikus elus on alati 
võitjad ja kaotajad ning kaubandusest saadav kasu ei jaotu ühtlaselt liikmesriikide ja 
piirkondade vahel ega ka ühiskonnasiseselt. Reguleerimata ja ebaaus kaubandus on 
suurendanud sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast ebavõrdsust.

Negatiivse mõju ärahoidmiseks ja kaubandusest või globaliseerumisest tuleneva kahju 
piisavaks korvamiseks on vaja kõrvalmeetmeid ELi ja liikmesriikide tasandil. Jõukuse õiglane 
jagamine, eriti kõige halvemas olukorra olijate vahel, on võimalik ainult nii Euroopa kui ka 
liikmesriikide tasandil võetavate meetmetega. Riikide valitsused on siiani teinud liiga vähe, et 
tagada kaubandusest tuleva kasu jagamine kõigile. Ümberjagamine, võimestamine hariduse 
kaudu, ennetav tööturupoliitika ja ametiühingute tugevdamine on kaubandusega seotud 
teemad, mis kuuluvad valitsuste tehtava poliitika valdkonda. 

Arenguruumi on ka Euroopa Liidu (ELi) tasandil. Õiglased ja tasakaalustatud 
kaubanduslepingud ei peaks mitte ainult olema majanduskasvu ergutamise, inimväärsete 
töökohtade loomise ja säästva arengu edendamise, vaid ka kogu ülemaailmses tarneahelas 
osalevate töötajate töötingimuste ja heaolu parandamise ja kaitsmise vahendid. Kahjuks 
puuduvad ELi kaubanduslepingutes, eelkõige kaubanduse ja kestliku arengu peatükkides, seni 
täitmisele pööramise mehhanismid töö- ja keskkonnastandardite kaitsmiseks. Kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkide tugevdamine ja neisse sanktsioonide kui viimase abinõu lisamine 
eeldab poliitilist tahet. Kui EL soovib omada kaubanduse valdkonnas ainupädevust, peaks ta 
võtma endale ka vastutuse oma kaubanduslepingutest tulenevate muutuste ja tagajärgede eest 
ning muutma oma lähenemist kaubanduspoliitikale.

On äärmiselt oluline, et EL mitte ainult ei prognoosiks kaubanduslepingutest tulenevat 
võimalikku negatiivset mõju, vaid ka tagaks selle, et kasu jaotatakse õiglaselt. 

Euroopa Komisjon tunnistas seda asjaolu ja asutas 2006. aastal Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (EGF), et toetada töötajaid, kes on kaotanud töö 
globaliseerumise, automatiseerimise ja tehnoloogilise arengu tõttu, et tuua nad tagasi tööle. 
Majandus- ja finantskriisi tõttu laiendas komisjon EGFi kohaldamisala ka kriisi tõttu kahju 
kannatanud inimestele. Suhteliselt väikesele eelarvele ja keerulistele menetlustele vaatamata 
on EGF saavutanud oma tegutsemise ajal käegakatsutavaid tulemusi peaaegu 142 300 töötaja 
osas kogu ELis. 
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Raporti põhielemendid

Kohaldamisala, kriteeriumid

Analüüs näitab siiski, et EGF ei ole saavutanud täielikku potentsiaali ja on kahjuks 
alakasutatud. Seetõttu läheb arvamuse koostaja kaugemale komisjoni ettepanekust ja soovitab 
laiendada määruse kohaldamisala. Määrus tuleb teha paindlikumaks, et aidata ka ELi-sisese 
kaubanduse ja tegevuse üleviimise tõttu koondatud töötajaid ning piirkondi, mis kannatavad 
majanduse järkjärgulise ja kumulatiivse halvenemise või kõrge töötuse määra all, ning siduda 
EGF senisest rohkem otse teatavate kaubanduspoliitika vahenditega, näiteks kaubandusabiga.

Menetlused

Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga ka selles, et teatavaid menetluslikke elemente tuleb 
parandada, et taotlemisprotsessi lühendada ja menetlust lihtsustada. Arvamuse koostaja 
soovitab luua tugiteenuse, et toetada liikmesriike taotlemisprotsessis ja koguda ka paremaid 
andmeid, et parandada järelevalvet ja hindamisprotsessi. 

Kuna EGF peaks olema sektoriülene vahend, mille kaudu antakse abi koondatud töötajatele, 
peaksid sotsiaalvaldkonna huvirühmad (sidusrühmad, VVOd, ametiühingud) etendama olulist 
rolli ning olema rohkem kaasatud EGFi toimimisse, et protsessi paremini koordineerida ja 
kooskõlastada fondi tegevust paremini olemasolevate eri ELi vahenditega. 

Kokkuvõte

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku teha komisjoni ettepanekus hulgaliselt muudatusi, mis 
oleksid lähtekohaks täiendavatele aruteludele ja muudatuste tegemisele Euroopa Parlamendis 
toimuva seadusandliku menetluse raames.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste 
samba15 vastusena Euroopas valitsevatele 

(2) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste 
samba15 vastusena Euroopas valitsevatele 
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sotsiaalsetele probleemidele. Võttes 
arvesse töömaailma muutuvat tegelikkust, 
peab liit olema valmis tegelema 
globaliseerumise ja digitaliseerimisega 
seotud praeguste ja tulevaste 
probleemidega, muutes kasvu
kaasavamaks ning edendades tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat. Samba kakskümmend 
peamist põhimõtet on jaotatud kolme 
kategooriasse: võrdsed võimalused ja 
juurdepääs tööturule, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne 
kaasatus. Euroopa sotsiaalõiguste sammas 
on Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi (EGF) üldine suunav 
raamistik, mis võimaldab liidul 
asjakohased põhimõtted suurte 
restruktureerimiste korral ellu rakendada.

sotsiaalsetele probleemidele. Võttes 
arvesse meie ühiskonna ja töömaailma 
muutuvat tegelikkust, peab liit olema 
valmis tegelema kliimamuutuse, 
globaliseerumise ja digitaliseerimisega 
seotud praeguste ja tulevaste 
probleemidega, muutes arengu
kaasavamaks ning edendades tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat. Samba kakskümmend 
peamist põhimõtet on jaotatud kolme 
kategooriasse: võrdsed võimalused ja 
juurdepääs tööturule, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne 
kaasatus. Euroopa sotsiaalõiguste sammas 
on Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi (EGF) üldine suunav 
raamistik, mis võimaldab liidul 
asjakohased põhimõtted suurte 
restruktureerimiste korral ellu rakendada.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_et

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_et

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 20. juunil 2017 kiitis nõukogu 
heaks liidu vastuse16 ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale aastani 203017 – Euroopa 
jätkusuutlik tulevik. Nõukogu rõhutas, kui 
tähtis on saavutada kestlik areng selle 
kolmes mõõtmes (majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnaalane) tasakaalustatud ja 
terviklikul viisil. On väga tähtis, et kestlik 
areng integreeritaks Euroopa 
poliitikaraamistikku ning et liidu poliitika 
oleks ambitsioonikas ülemaailmsete 
probleemide käsitlemisel. Nõukogule 
valmistas heameelt komisjoni 22. novembri 
2016. aasta teatis „Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku järgmised sammud” kui esimene 

(3) 20. juunil 2017 kiitis nõukogu 
heaks liidu vastuse16 ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale aastani 203017 – Euroopa 
jätkusuutlik tulevik. Nõukogu rõhutas, kui 
tähtis on saavutada kestlik areng selle 
kolmes mõõtmes (majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnaalane) tasakaalustatud ja 
terviklikul viisil. On väga tähtis, et kestlik 
areng integreeritaks Euroopa 
poliitikaraamistikku ning et liidu poliitika 
oleks ambitsioonikas ülemaailmsete 
probleemide käsitlemisel. Tugevaid ja 
jõustatavaid kaubandust ja kestlikku 
arengut käsitlevaid peatükke sisaldavad 
kaubanduslepingud võivad olla vahendid 
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samm kestliku arengu eesmärkide 
peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte kohaldamisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
rahastamisvahendite kaudu.

kestliku arengu, inimväärsete töökohtade 
loomise ja kaasava majanduskasvu 
saavutamiseks, aga ka kaubandusest 
saadava kasu õiglasemaks jaotamiseks 
piirkondade ja liikmesriikide vahel ning 
ühiskonnasiseselt. Nõukogule valmistas 
heameelt komisjoni 22. novembri 2016. 
aasta teatis „Euroopa jätkusuutliku tuleviku 
järgmised sammud” kui esimene samm 
kestliku arengu eesmärkide 
peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte kohaldamisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
rahastamisvahendite kaudu.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2018. aasta veebruaris võttis 
komisjon vastu teatise „Uus tänapäevane 
mitmeaastane finantsraamistik Euroopa 
Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt 
saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. 
aastat“18. Teatises rõhutatakse, et liidu 
eelarve toetab Euroopa ainulaadset 
sotsiaalset turumajandust. Seetõttu on 
äärmiselt oluline parandada 
tööhõivevõimalusi ja lahendada oskustega 
seotud probleeme, eelkõige ka neid, mis on 
seotud digiteerimisega. Eelarve 
paindlikkus peab olema järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku keskne 
põhimõte. Paindlikkusmehhanismide 
kohaldamist jätkatakse, et liit saaks 
reageerida ettenägematutele sündmustele ja 
tagada, et eelarvevahendeid kasutatakse 

(4) 2018. aasta veebruaris võttis 
komisjon vastu teatise „Uus tänapäevane 
mitmeaastane finantsraamistik Euroopa 
Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt 
saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. 
aastat“18. Teatises rõhutatakse, et liidu 
eelarve toetab Euroopa ainulaadset
sotsiaalset turumajandust. Seetõttu on 
äärmiselt oluline parandada 
tööhõivevõimalusi ja lahendada oskustega 
seotud probleeme, eelkõige neid, mis on 
seotud digiteerimise, automatiseerimise, 
uute tehnoloogiate väljatöötamise ning 
üleminekuga kliimasõbralikule ja 
ressursitõhusale majandusele. Eelarve 
paindlikkus peab olema järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku keskne 
põhimõte. Paindlikkusmehhanismide 
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seal, kus neid on kõige rohkem vaja. kohaldamist jätkatakse, et liit saaks 
reageerida ettenägematutele sündmustele ja 
tagada, et eelarvevahendeid kasutatakse 
seal, kus neid on kõige rohkem vaja.

__________________ __________________

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098

Muudatusettepanek 4

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 
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 globaliseerumise 
mõju oleks paremini prognoositav ja 
sellest saadav võimalik kasu jagataks
õiglasemalt, ühitades majandusliku 
avanemise ja tehnoloogiaarengu tugeva
sotsiaalkaitsega.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio

20

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

ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_et

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Muutusteks ja 
restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev 
ELi kvaliteediraamistik“ (COM(2013)0882 
final, 13.12.2013).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Oluline on mitmepoolne koostöö 
liidu ülemaailmsete partneritega, 
mitmepoolsete institutsioonide 
tugevdamine ja reformimine, et muuta 
need õiglasemaks ja tõhusamaks. EGF 
peaks pakkuma abi eri sektorites 
koondatud töötajatele, keda sellised 
reformid võivad mõjutada, pakkudes neile 
laia valikut töövõimalusi. 
Sotsiaalvaldkonna huvirühmad, nt VVOd 
ja ametiühingud, peaksid EGFi tegevuses 
rohkem osalema, et parandada 
teabevahetust ja kooskõlastamist liidu eri 
vahendite vahel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Liit peaks taastama ambitsioonika 
tööstuspoliitika, mis tugineks 
tehnoloogiliste muutuste, sh avatud 
kaubanduse mõjude pidevale ja 
prognoosivale analüüsile. Liidu ja kõige 
haavatavamate piirkondade partnerlustes 
tuleks ette näha vajalikud strateegilised 
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investeeringud, et hoida ära kaubandus-
ja investeerimislepingute negatiivseid 
tagajärgi, ning neis tuleks kindlaks 
määrata ELi kaasrahastamist vajavad 
programmid. Seetõttu tuleb olemasolevat 
Ühtekuuluvusfondi ja Sotsiaalfondi 
paremini integreerida ja rahastada. 
Sellised programmid peaksid olema 
detsentraliseeritud NUTSi tasandil ning 
need peaksid põhinema tõelisel 
partnerlusel liidu ja selle poliitikast 
mõjutatud piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Euroopa äriühingud on peamised 
partnerid globaliseerumise kujundamisel 
ja kõigi jaoks positiivsete tulemuste 
saavutamisel. On mitmeid positiivseid 
näiteid selle kohta, kuidas tagada 
jätkusuutlik kasv aktsionäridele, 
töötajatele ja kogukondadele, kus 
äriühingud tegutsevad. Äriühingud tuleks 
siiski vastutusele võtta, kui nad oma 
sotsiaalseid või keskkonnaalaseid 
kohustusi ei täida.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGF loodi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1927/200623

1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 
2013 kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku jaoks. EGF loodi selleks, 
et liit saaks näidata üles oma solidaarsust 
töötajatega, kes on kaotanud töö maailma 
kaubanduses globaliseerumise tulemusel 

(9) EGF loodi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1927/200623

1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 
2013 kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku jaoks. EGF loodi selleks, 
et liit saaks näidata üles oma solidaarsust 
töötajatega, kes on kaotanud töö maailma 
kaubanduses turu avanemise ja 
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toimunud oluliste struktuurimuutuste tõttu. globaliseerumise tulemusel toimunud 
oluliste struktuurimuutuste tõttu.

__________________ __________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1927/2006 Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta 
(ELT L 406, 30.12.2006, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1927/2006 Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta 
(ELT L 406, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) EGFi programm peaks olema 
nähtav ning selle käigus tuleks nõuda 
rohkem ja paremaid andmeid, selleks et 
oleks võimalik EGFi korrektselt 
teaduslikult hinnata ja vältida 
halduspiiranguid kaubanduse 
kohandamistoetusega seotud 
programmide rakendamisel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Negatiivsete mõjude ennetamiseks 
peaks komisjon enne uue 
kaubanduslepingu sõlmimist tagama 
sõltumatu ja täpse eelanalüüsi läbiviimise 
kavandatava lepingu tagajärgede, sh 
tööturule avalduva mõju kohta sektorite ja 
piirkondade kaupa. Võimalike 
negatiivsete mõjude kindlakstegemine 
enne uue kaubanduslepingu sõlmimist 
võiks ühtlasi taastada Euroopa kodanike 
usalduse kaubanduspoliitika vastu.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) EGF peaks olema otsesemalt 
seotud välismaiste otseinvesteeringutega, 
mis võivad avaldada negatiivset sotsiaalset 
ja keskkonnamõju liidus, aga ka 
teatavatele ebaausatele 
kaubanduspoliitikatega, mida 
kaitsemeetmetega piisavalt ei käsitleta. 
Mõjutatud ELi äriühinguid ja töötajaid 
tuleks lugeda EGFi aktiivse 
tööturupoliitika eeskirjade alla kuuluvaks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

koondamise põhjustanud sündmuse kohta 
mahuka taustaanalüüsi kokkupanemisel. 
Peamine põhjus, mis hoiab liikmesriike, 
kellel oleks võimalik EGFi kasutada, 
taotluse esitamisest tagasi, on finants- ja 
institutsioonilise suutlikkuse probleemid. 
Ühest küljest võib asi olla lihtsalt tööjõu 
vähesuses: praegu võivad liikmesriigid 
küsida tehnilist abi ainult siis, kui nad 
rakendavad EGFi juhtumit. Kuna 
koondamised võivad toimuda ootamatult, 
on tähtis, et liikmesriigid oleksid valmis 
kohe reageerima ja saaksid esitada taotluse 
igasuguse viivituseta. Lisaks paistab, et 
teatavates liikmesriikides on vaja teha palju 
rohkem tööd institutsioonilise suutlikkuse 
suurendamiseks, et tagada EGFi juhtumite 
tõhus ja tulemuslik rakendamine. 500 
koondatud töötaja künnist peeti liiga 
kõrgeks, eelkõige madalama 
asustustihedusega piirkondades26.

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 14

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-

(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, digiteerimise ja 
automatiseerimise või muude tegurite, 
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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.

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.

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 15

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

(21) Liikmesriigid peaksid aktiivse 
tööturupoliitika meetmete kooskõlastatud 
paketi kavandamisel pöörama erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras olevatele 
toetusesaajatele, sealhulgas noortele ja 
vanemaealistele töötutele, puuetega 
inimestele ning vaesuse ohus olevatele 
isikutele, sest neil rühmadel on eriti raske 
tööturule naasta. Sellest olenemata tuleks 
EGFi rakendamisel järgida ja edendada 
liidu põhiväärtuste hulka kuuluvaid ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga 
ettenähtud soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liit ja liikmesriigid peaksid 
pöörama erilist tähelepanu muutustele ja 
väljakutsetele maailmakaubanduses, 
ülemaailmsetele väärtusahelatele, 
automatiseerimisele ja digiteerimisele 
ning struktuurimuutustele 
tööstandardites. Liidu sotsiaalmajandus 
on Euroopa sotsiaalmudeli väga oluline 
sammas ja tähtis vahend, mis võimaldab 
inimestel ületada globaliseerumisest ja 
majanduskriisist tulenevaid negatiivseid 
mõjusid. Seepärast tuleks üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste ja avalike 
teenuste osutamine kaubanduslepingutest 
välja jätta ning õigust avalikke teenuseid 
reguleerida, korraldada ja osutada tuleks 
kaubanduslepingutega kaitsta. 
Üleilmastumise ja tehnoloogilise 
innovatsiooni koosmõju tõttu tuleb EGFil 
oma toetuseeskirju kohandada uute 
kaubandus-, tehnoloogia- ja 
tööstandarditega, ning seepärast on 
oluline, et käesolev määrus oleks nende 
probleemidega vastavuses ka pärast 2020. 
aastat.

Muudatusettepanek 17

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 

(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. 
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teabe esitamine olema ajaliselt piiratud. Komisjon peaks menetluse algetappides 
andma liikmesriikidele ka tehnilist abi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Komisjonil tuleks lihtsustada 
juurdepääsu riiklikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele spetsiaalse kasutajatoe 
kaudu, mis pakub üldteavet ja selgitusi 
menetluste ning taotluse esitamise kohta. 
Kasutajatugi peaks pakkuma 
standardvorme statistika ja täiendava 
analüüsi jaoks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Tuleks lisada erisätted EGFi 
kasutamise juhtumite ja tulemustega seotud 
teavitus- ja teabevahetustegevuse kohta, 
kuna piisavad teadmised 
taotlemismenetluse kohta võiksid 
parandada EGFi kasutamist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

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 

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
piirkondade ja liikmesriikide vahel.

EGF aitab kaasa õiglasele üleminekule 
kliimasõbralikule ja ressursitõhusale 
majandusele, globaliseerumisest ja 
tehnoloogia arengust saadava kasu 
paremale ja õiglasemale jaotamisele ning 
uute tehnoloogiate väljatöötamisele, 
aidates koondatud töötajatel kohaneda 
struktuuriliste muutustega. EGF aitab 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste samba 
raames kindlaks määratud põhimõtteid 
ning tugevdada võrdsust, sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust ning 
kaasatust piirkondade ja liikmesriikide 
vahel ning ühiskonnasiseselt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EGFi erieesmärk on pakkuda abi 
suurte restruktureerimiste korral, eelkõige 
siis, kui nende põhjuseks on 
globaliseerumisega seotud probleemid, 
nagu maailmakaubanduses, sh ELi-siseses 
kaubanduses toimuvad 
struktuurimuutused, turgude avamine, 
välismaistest otseinvesteeringutest tulenev 
võimalik negatiivne mõju, tootmise
üleviimine, dumping, kaubandusvaidlused, 
finants- või majanduskriis, üleminek 
vähese CO2-heitega majandusele, 
digiteerimine või automatiseerimine, 
selleks et muuta menetlus paindlikumaks 
ja seda lihtsustada. Eriline rõhk on 
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meetmetel, millega aidatakse kõige 
ebasoodsamas olukorras olevaid rühmi, 
VKEsid ja idufirmasid toetuskõlblikkuse 
osas.

Muudatusettepanek 23

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, eriti VKEde ja idufirmadega
seotud taotluste puhul, võib liikmesriigi 
poolt käesoleva artikli alusel toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui lõike 1 
punktides a või b 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 ja b sätestatud 
sekkumiskriteerium ei ole täielikult 
täidetud. Eriolukorras antud toetuste 
kogusumma ei tohi ületada 15 % EGFi iga-
aastasest ülemmäärast.

Muudatusettepanek 24

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 
horisontaalne element. Koolituse tase 
peab olema kohandatud toetusesaajate 
kvalifikatsioonidele ja vajadustele.

Digitaalajastul vajalike oskuste levitamine 
on mis tahes individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud paketi osa. Koolituse tase 
peab olema kohandatud toetusesaajate 
kvalifikatsioonidele ja vajadustele ning 
kohalikule tööturule.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon nõuab lisateavet, 
vastab liikmesriik kümne tööpäeva jooksul 
alates teabenõude esitamise kuupäevast. 
Komisjon pikendab nimetatud tähtaega 
kümne tööpäeva võrra, kui asjaomane 
liikmesriik esitab selleks nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse.

3. Kui liikmesriik seda palub, annab 
komisjon talle menetluse algetappides 
tehnilist abi. Kui komisjon nõuab 
lisateavet, vastab liikmesriik kümne 
tööpäeva jooksul alates teabenõude 
esitamise kuupäevast. Komisjon pikendab 
nimetatud tähtaega kümne tööpäeva võrra, 
kui asjaomane liikmesriik esitab selleks 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse.

Muudatusettepanek 26

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 
EGFi kasutamiseks, seireks ja fondi töö 
hindamiseks, sh kasutajatoe loomiseks. 
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.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 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 

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

esitatakse fondile juurdepääsu 
kriteeriumid, juhiseid taotluste esitamiseks
ning teavet vastuvõetud ja tagasilükatud 
taotluste ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu rolli kohta eelarvemenetluses.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et kõik teavitamise ja 
nähtavusega seotud materjalid tehakse 
taotluse korral kättesaadavaks liidu 
institutsioonidele, organitele ja ametitele,
ning et liidule antakse kasutustasuta, 
mittevälistav ja tagasivõtmatu litsents 
kõnealuste materjalide kasutamiseks ning 
kõik materjalidega seotud olemasolevad 
õigused. Litsents annab liidule järgmised 
õigused:

Liikmesriik tagab, et kõik teavitamise ja 
nähtavusega seotud materjalid tehakse 
taotluse korral kättesaadavaks liidu 
institutsioonidele, organitele ja ametitele
kõigis ametlikes keeltes ning et liidule 
antakse kasutustasuta, mittevälistav ja 
tagasivõtmatu litsents kõnealuste 
materjalide kasutamiseks ning kõik 
materjalidega seotud olemasolevad 
õigused. Litsents annab liidule järgmised 
õigused:

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EGFi kaasrahastamismäär pakutud 
meetmete puhul viiakse kooskõlla ESF+ 
kõrgeima kaasrahastamismääraga vastavas 
liikmesriigis, võttes arvesse, et mõnes 
liikmesriigis on aktiivsed tööturuasutused 
vähearenenud.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et käesoleva määruse alusel 
rahalise toetuse saamise tingimused on 
täidetud, algatab komisjon viivitamata 
artiklis 16 sätestatud menetluse.

3. Kui komisjon on artikli 9 kohaselt 
tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et käesoleva määruse alusel 
rahalise toetuse saamise tingimused on 
täidetud, algatab komisjon viivitamata 
artiklis 16 sätestatud menetluse ja teavitab 
sellest taotluse esitanud liikmesriiki.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas töötajaid koondav ettevõte, 
välja arvatud mikroettevõtted ja VKEd, on 
eelmise viie aasta jooksul saanud riigiabi 
või toetust liidu Ühtekuuluvusfondist või 
struktuurifondidest;

(e) kas töötajaid koondav ettevõte, 
välja arvatud idufirmad, mikroettevõtted ja 
VKEd, on eelmise viie aasta jooksul 
saanud riigiabi või toetust liidu 
Ühtekuuluvusfondist või 
struktuurifondidest;

Muudatusettepanek 32

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 EGFi rahaliste 
toetuste hindamise, koos sellele järgneva 
mõjuhinnanguga EGFi rakendamisele 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. 

Esimeses lõigus osutatud hindamise 
eesmärgil tuleb liikmesriikidel koguda 
kõik olemasolevad andmed EGFi 
juhtumite ja abi saanud töötajate kohta.
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