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LÜHISELGITUS 

Ühes ELi liikmesriigis elades ületab rohkem kui 1,1 miljonit Euroopa kodanikku iga päev 

riigipiiri, et töötada naaberriigis.  

Lisaks elas ja töötas 2013. aastal rohkem kui 7 miljonit Euroopa kodanikku teises 

liikmesriigis, neist 78% olid majanduslikult aktiivsed ja 68% omasid töökohta.  

See on võimalik, kuna ELi töötajad saavad vabalt liikuda, otsida tööd teises ELi riigis ja 

töötada selles riigis, ilma et nad vajaksid selleks tööluba. 

ELi statistika kohaselt kasvas mujal kui päritoluliikmesriigis elavate inimeste arv 2004. ja 

2007. aasta laienemiste järel pärast 2005. aastat ligi 60%, mis moodustab ELi tööjõust siiski 

vaid 3,1%. Kriisi tagajärjel vähenes ELi-sisene liikuvus kolmandiku võrra.  

Üldiste hinnangute kohaselt aitasid laienemisjärgsed liikuvuse vood ajavahemikul 2004–2009 

suurendada 15 ELi riigi SKPd ligi 1%.  

Vaatamata tööpuuduse kõrgele tasemele (ELis on üle 25 miljoni töötu, kellest üle 5 miljoni on 

noored) napib endiselt oskustööjõudu ja esineb kitsaskohti seoses vabade töökohtadega 

paljudes liikmesriikide piirkondades.  

Alates 2009. aasta keskpaigast on vabade töökohtade arv suurenenud, eriti sellistes kiire 

kasvuga valdkondades nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning keskkonnasäästlik 

majandus. 

Seda arvestades annab EURESe tööalase liikuvuse portaal ELis tööotsijatele ainulaadse 

võimaluse: see on tasuta, pakub 25 keeles teavet kõikide osalevate riikide elu- ja 

töötingimuste kohta, viib kokku tööotsijad ja kindlaid oskusi otsivad tööandjad ning suunab 

tööotsijad nende sektorite ja kutsealade juurde, kus oskustöötajaid napib, ning toetab noortele 

suunatud liikuvusprogramme.  

EURESe programmi tähtsust näitab asjaolu, et selle veebisaiti külastatakse ühes kuus neli 

miljonit korda, ühe kuu jooksul luuakse tööotsijate ja tööandjate vahel 150 000 kontakti, mille 

tulemuseks on üle 50 000 töölesuunamise aastas, veebisaidil on iga kuu üleval keskmiselt 

750 000 CVd ning üle Euroopa korraldatakse sadu üritusi.  

Komisjon teeb nüüd ettepaneku EURESt reformida, nii et suureneks EURESe kaudu 

liikuvusteenust pakkuvate partnerite hulk, tiheneks avaliku ja erasektori 

tööhõiveorganisatsioonide koostöö, et katta vabadest töökohtadest üha suuremat osa (see 

protsent kõikidest vabadest töökohtadest kõigub praegu 30% ja 40% vahel), ning et 

keskendutaks rohkem noortele, kes on altimad liikuma, mis tähendab, et hõlmataks ka 

tööhõivevorme, mis ühendavad töö- ja õppimisvõimalusi, nt väljaõpet ja õppepraktikat.  

Pooldame EURESe toimimise ajakohastamist ja selle viimist kooskõlla sotsiaalsete 

arengutega Euroopa tasandil, ent komisjoni ettepanekus puudub selge viide võrgustikus 

kaasatute ning koordineerimise ja koostööalaste volituste suhtele või sotsiaalpartnerite rollile 

ning valikumeetoditele, mida tuleks kasutada. 
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Samuti ei nimetata komisjoni ettepanekus liikmesriikide koostööd Šveitsi, Islandi, Norra ja 

Liechtensteiniga – riikidega, mis on juba EURESe võrgustikku kaasatud. 

Siiski on liikmesriigid märku andnud, et kõnealune uus reform võib piiriüleste 

organisatsioonide praeguse toimimise tasakaalust välja viia, pidades silmas, et need 

struktuurid on piiriüleste töötajate teavitamiseks ja tööle suunamiseks rakendanud suure hulga 

ühismeetmeid. 

Reform peab võimaldama riiklikel tööturuasutustel panna alus tihedamale koostööle haridus- 

ja koolitusasutustega, eriti täiendkoolituse vallas, hõlmates ka üle 40aastaseid inimesi, 

võimaldades tööotsijatel täiendada oma oskusi ning kasutada arukalt info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat. 

Samuti on vajalik parem koostöö ministeeriumide vahel, et ületada õiguslikud takistused, 

mille ees teises riigis töötada soovivad töötajad seisavad, sest praegu on paljudel inimestel 

teisest ELi liikmesriigist tööpakkumise vastuvõtmisel kõhklusi, mille põhjuseks on ebaselgus 

või asjakohase teabe puudumine seoses sotsiaalkindlustussüsteemide, maksustamise või 

muude elukohariigis kehtivate kohustustega. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu 

integreerituma tööturu arendamise 

võtmeelemente, mis võimaldab töötajate 

liikuvust suure tööpuudusega aladelt 

aladele, mida iseloomustab tööjõupuudus. 

Samuti aitab see leida vabadele 

töökohtadele õigete oskustega inimesi ning 

kaotada tööturu kitsaskohti. 

(2) Töötajate vaba liikumine on üks liidu 

integreerituma tööturu arendamise 

võtmeelemente, mis võimaldab töötajate 

liikuvust suure tööpuudusega aladelt 

aladele, mida iseloomustab tööjõupuudus. 

Samuti aitab see leida vabadele 

töökohtadele vastavate oskustega inimesi 

ning kaotada tööturu kitsaskohti. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu 

artiklile 174 tuleks erilist tähelepanu 

pöörata madala rahvastikutihedusega 

äärepoolseimatele põhjapiirkondadele ja 

saartele, piiriülestele ning 

mägipiirkondadele. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on 

õigus vabale liikumisele, seda õigust 

tõhusalt kasutada, on käesoleva määruse 

kohane abi avatud kõigile liidu kodanikele, 

kellel on õigus tegutseda töötajana, ning 

nende pereliikmetele, lähtudes aluslepingu 

artiklist 45. Liikmesriigid annavad sama 

juurdepääsu kõigile kolmandate riikide 

kodanikele, kellel on kas liidu või 

siseriiklike õigusaktide kohaselt selles 

valdkonnas õigus võrdsele kohtlemisele 

riigi enda kodanikega. 

(4) Selleks et aidata töötajatel, kellel on 

õigus vabale liikumisele põhinevale tööle, 

seda õigust tõhusalt kasutada, on käesoleva 

määruse kohane abi avatud kõigile liidu 

kodanikele, kellel on õigus tegutseda 

töötajana, ning nende pereliikmetele, 

lähtudes aluslepingu artiklist 45. 

Liikmesriigid annavad sama juurdepääsu 

kõigile kolmandate riikide kodanikele, 

kellel on kas liidu või siseriiklike 

õigusaktide kohaselt selles valdkonnas 

õigus võrdsele kohtlemisele riigi enda 

kodanikega. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline 

sõltuvus nõuab jõulisemat koostööd 

tööturuasutuste vahel, et saavutada liidus 

kooskõlas aluslepingu artikli 46 punktiga a 

kõigile töötajatele liikumisvabadus 

vabatahtliku ja õiglase liikuvuse kaudu, 

ning seetõttu tuleks liikmesriikide ja 

komisjoni vahel luua ühine 

koostööraamistik töötajate liidusisese 

liikuvuse valdkonnas. See raamistik peaks 

tooma kokku kogu liidu vabad töökohad 

ning võimaluse nendele kohtadele 

kandideerida („vahendamine”), määrama 

kindlaks seotud tugiteenuste pakkumise 

töötajatele ja tööandjatele ning nägema ette 

ühise lähenemisviisi kõnealuse koostöö 

võimaldamiseks vajaliku teabe jagamisele.  

(5) Tööturgude järjest suurem omavaheline 

sõltuvus ja nende ühendamise vajadus 

nõuab jõulisemat koostööd tööturuasutuste 

vahel, et saavutada liidus kooskõlas 

aluslepingu artikli 46 punktiga a kõigile 

töötajatele liikumisvabadus vabatahtliku ja 

õiglase liikuvuse kaudu, ning seetõttu 

tuleks liikmesriikide ja komisjoni vahel 

luua ühine koostööraamistik töötajate 

liikuvuse valdkonnas kõigis liikmesriikides 

ning liikmesriikide ja Norra, Islandi, 

Šveitsi ning Liechtensteini vahel. See 

raamistik peaks tooma kokku kogu liidu 

vabad töökohad ning liidu ja nende nelja 

riigi kodanikud, andes võimaluse nendele 

kohtadele kandideerida („vahendamine”), 

määrama kindlaks seotud tugiteenuste 

pakkumise töötajatele ja tööandjatele ning 
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nägema ette ühise lähenemisviisi kõnealuse 

koostöö võimaldamiseks vajaliku teabe 

jagamisele. Samuti peaks liit sätestama 

eelkõige vajalikud meetmed, et tagada 

töövõimalused ja töötajate õigused 

üldiselt, sh EURESe võrgustikus osalevate 

kolmandate riikide suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis 

„Majanduskasvu ja töökohtade loomise 

kokkuleppes”, et uuritaks võimalust 

laiendada EURESe võrgustikku 

väljaõppele ja praktikale. Väljaõppe- ja 

praktikakohti saab käesoleva määrusega 

hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud 

on töötajad, kellel on aluslepingu artikli 45 

kohaselt kodanikele antud õigused. Tuleb 

kehtestada sobiv üldine teabevahetus 

liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase 

liikuvuse kohta ning töötada nendele 

kohtadele kandideerijate jaoks välja 

piisavad abivahendid, toetudes pakkumiste 

vahendamise mehhanismile, pärast seda, 

kui sellist vahendamist peetakse 

asjakohaste standardite kohaselt ning 

liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse 

võttes teostatavaks. 

(6) Euroopa Ülemkogu nõudis 

„Majanduskasvu ja töökohtade loomise 

kokkuleppes”, et uuritaks võimalust 

laiendada EURESe võrgustikku 

väljaõppele ja praktikale, kaasa arvatud 

juhul, kui need on korraldatud piiriülese 

partnerluse raames. Väljaõppe- ja 

praktikakohti saab käesoleva määrusega 

hõlmata tingimusel, et asjaomased isikud 

on töötajad, kellel on aluslepingu artikli 45 

kohaselt kodanikele antud õigused. Tuleb 

kehtestada sobiv üldine teabevahetus 

liidusisese väljaõppe- ja praktikaalase 

liikuvuse kohta, mida tuleks tunnustada 

sarnaselt liikmesriikide standardsete 

haridussüsteemide väljastatud diplomitele, 
ning töötada nendele kohtadele 

kandideerijate jaoks välja piisavad 

abivahendid, toetudes pakkumiste 

vahendamise mehhanismile, pärast seda, 

kui sellist vahendamist peetakse 

asjakohaste standardite kohaselt ning 

liikmesriikide pädevusi piisavalt arvesse 

võttes teostatavaks. 

Selgitus 

Praktikal ja väljaõppel osalenud inimesed saavad oma programmi lõpus tunnistuse ning seda 

tunnistust tuleb teistes liikmesriikides tunnustada. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Riikidevahelist ja piiriülest koostööd 

ning tuge kõigile liikmesriikides EURESe 

heaks tegutsevatele organisatsioonidele 

hõlbustaks liidu tasandi struktuur 

(„Euroopa koordinatsiooniamet”), mis 

peaks pakkuma ühist teavet, 

koolitustegevust, abivahendeid ja 

suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks 

peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse 

portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-

platvormi väljaarendamine. Struktuuri töö 

suunamiseks tuleks liikmesriikidega 

konsulteerides välja töötada mitmeaastased 

tööprogrammid. 

(8) Piirkondadevahelist, riikidevahelist ja 

piiriülest partnerlust ning tuge kõigile 

liikmesriikides EURESe heaks 

tegutsevatele organisatsioonidele peaks 

hõlbustama liidu tasandi struktuur 

(„Euroopa koordinatsiooniamet”), mis 

peaks jätkama teenuste pakkumist, näiteks 

pakkuma ühist teavitamist ja nõustamist, 

koolitustegevust, abivahendeid ja 

suuniseid. Selle struktuuri ülesandeks 

peaks olema ka Euroopa tööalase liikuvuse 

portaali (EURESe portaal) ehk ühise IT-

platvormi tugevdamine. Struktuuri töö 

suunamiseks tuleks liikmesriikidega 

konsulteerides välja töötada mitmeaastased 

tööprogrammid.  

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul 

tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda 

üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil 

EURESe heaks tegutsevatele 

organisatsioonidele ning toetada nende 

koostööd samasuguste büroodega teistes 

liikmesriikides ja Euroopa 

koordinatsiooniametiga. Kõnealuste 

koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks 

olema eelkõige vabade töökohtadega 

seotud kaebuste ja probleemide käsitlemine 

ning nõuetelevastavuse küsimuste 

kontrollimine seoses töötajate vabatahtliku 

ja õiglase liikuvusega liidus. 

(9) Liikmesriigid peaksid asutama riiklikul 

tasandil koordinatsioonibürood, et pakkuda 

üldist tuge ja abi kõigile enda territooriumil 

EURESe heaks tegutsevatele 

organisatsioonidele, mis hõlmaks ka 

piiriülest partnerlust, ning toetada nende 

koostööd samasuguste büroodega teistes 

liikmesriikides ja Euroopa 

koordinatsiooniametiga. Kõnealuste 

koordinatsioonibüroode ülesandeks peaks 

olema eelkõige EURESe toimimiseks 

vajalike vahendite ja menetlusviisi 

loomine ning vabade töökohtade ja 

haldustõketega seotud kaebuste ja 

probleemide käsitlemine, eriti suure 



 

AD\1050816ET.doc 9/39 PE539.800v03-00 

 ET 

tööjõupuudusega piirkondades, kus on 

oht tööturu tasakaalustamatusele, 
nõuetelevastavuse küsimuste kontrollimine 

seoses töötajate vabatahtliku ja õiglase 

liikuvusega liidus, kaebuste lahendamine, 

vältimaks erinevaid tõlgendusi seoses 

kehtivate õigusaktidega, ning tegelemine 

diskrimineerimis- ja 

andmekaitsejuhtumitega. 

Detsentraliseeritud süsteemiga riigid 

peaksid kaaluma piirkondlike 

koordinatsioonibüroode loomist. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe 

võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust 

takistavate tegurite analüüsile ning 

töötajate õiglase ja vabatahtliku liikuvuse 

edendamisele liidus, sealhulgas piirialadel. 

Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku 

üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata 

sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. 

Samas võivad riikide tööandjate 

organisatsioonid ja ametiühingud taotleda 

EURESe partneriks saamist. 

(10) Sotsiaalpartnerite osalus EURESe 

võrgustikus aitab eelkõige kaasa liikuvust 

takistavate tegurite analüüsile ning 

töötajate õiglase ja vabatahtliku liikuvuse 

edendamisele liidus, sealhulgas piirialadel. 

Seetõttu tuleks EURESe võrgustiku 

üldisesse juhtimisstruktuuri kaasata 

sotsiaalpartnerite esindajad liidu tasandil. 

Samas võivad riikide tööandjate 

organisatsioonid ja ametiühingud taotleda 

EURESe partneriks saamist. Seejuures 

tuleb soosida VKEde kui liidu suurimate 

tööhõivevõimaluste loojate osalemist. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Piiriülestes piirkondades võivad 

olla piiriülese partnerluse aluseks 

püsistruktuurid, nagu toimivad 

kogukonnad, euroregioonid ning eelkõige 
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Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus 

(ETKR). 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel 

liikmelisusel on sotsiaalseid, 

majanduslikke ja rahalisi eeliseid. See 

suurendab teenuse osutamise tõhusust, 

hõlbustades partnerlussuhete loomist, 

tugevdades täiendavust ning parandades 

kvaliteeti. See suurendab ka EURESe 

võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed 

teevad kättesaadavaks vabu töökohti, 

töökohataotlusi ning elulookirjeldusi 

(CVd). Riikidevaheline ja piiriülene 

koostöö, mis on EURESe võrgustiku 

põhiomadusi, võib luua uudseid õppimise 

ja koostöö vorme tööturuasutuste vahel, 

sealhulgas ka vabade töökohtade ja 

tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. 

Seega suureneks EURESe võrgustiku 

tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja 

Euroopa Komisjoni käsutuses oleva liidu 

vahendina, millega toetatakse konkreetseid 

meetmeid kõrge tööhõive taseme 

saavutamiseks liidus. 

(12) EURESe võrgustiku laiapõhjalisel 

liikmelisusel on sotsiaalseid, 

majanduslikke ja rahalisi eeliseid. See 

suurendab teenuse osutamise tõhusust, 

hõlbustades partnerlussuhete loomist, 

tugevdades täiendavust ning parandades 

kvaliteeti. See suurendab ka EURESe 

võrgustiku turuosa, kuivõrd uued liikmed 

teevad kättesaadavaks vabu töökohti, 

töökohataotlusi ning elulookirjeldusi 

(CVd). Piirkondadevaheline, 

riikidevaheline ja piiriülene koostöö, mis 

on EURESe võrgustiku põhiomadusi, 

peaks jätkuvalt looma uudseid õppimise ja 

koostöö vorme tööturuasutuste vahel, 

sealhulgas ka vabade töökohtade ja 

tugiteenuste kvaliteedistandardite osas. 

Seega suureneks EURESe võrgustiku 

tähtsus ühe peamise liikmesriikide ja 

Euroopa Komisjoni käsutuses oleva liidu 

vahendina, millega toetatakse konkreetseid 

meetmeid kõrge tööhõive taseme 

saavutamiseks liidus. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liikmesriigid ise peaksid vastavalt 

oma pädevusele tööturgude korraldamisel 

vastutama ka selle eest, et anda 

organisatsioonidele oma territooriumil luba 

(13) Liikmesriigid ise peaksid vastavalt 

oma pädevusele tööturgude korraldamisel 

vastutama ka selle eest, et anda 

organisatsioonidele oma territooriumil luba 
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osaleda EURESe partneritena EURESe 

võrgustikus. Loa andmise suhtes peaksid 

kehtima ühised miinimumkriteeriumid ning 

piiratud hulk loa andmise protsessi 

põhieeskirju, et tagada EURESe 

võrgustikuga liitumisel läbipaistvus ja 

võrdsed võimalused, ilma et see piiraks 

paindlikkust, mida on vaja, et võtta arvesse 

liikmesriikide riiklike tööturuasutuste ja 

teiste tööturu osapoolte vahelise koostöö 

erinevaid mudeleid ja vorme. 

osaleda EURESe partneritena EURESe 

võrgustikus. Loa andmise suhtes peaksid 

kehtima ühised miinimumkriteeriumid ning 

piiratud hulk loa andmise protsessi 

põhieeskirju, et tagada EURESe 

võrgustikuga liitumisel läbipaistvus ja 

võrdsed võimalused, ilma et see piiraks 

paindlikkust, mida on vaja, et võtta arvesse 

liikmesriikide riiklike tööturuasutuste ja 

teiste tööturu osapoolte vahelise koostöö 

erinevaid riiklikke, piirkondlikke ja 

kohalikke mudeleid ja vorme. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et edastada töötajatele ja 

tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse 

eri aspektide kohta usaldusväärset ja 

ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik 

tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste 

ja liidu võrgustikega, mis toetavad 

liikuvust ja teavitavad kodanikke nende 

liidu õigusest tulenevatest õigustest, 

näiteks portaaliga „Teie Euroopa”, 

Euroopa Noorte portaaliga ning 

SOLVITiga, kutsekvalifikatsioonide 

tunnustamise eest vastutavate 

organisatsioonidega ning töötajate võrdse 

kohtlemise edendamise, analüüsi, 

järelevalve ja toetamise asutustega, mis on 

nimetatud kooskõlas [Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu] direktiiviga .../2013/EL 

[meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate 

vaba liikumise kontekstis töötajatele antud 

õiguste kasutamist]. 

(16) Selleks et edastada töötajatele ja 

tööandjatele ELi-sisese töötajate liikuvuse 

eri aspektide kohta usaldusväärset ja 

ajakohast teavet, peaks EURESe võrgustik 

tegema koostööd teiste asutuste, teenistuste 

ja liidu võrgustikega, mis toetavad 

liikuvust ja teavitavad kodanikke nende 

liidu õigusest tulenevatest õigustest, 

näiteks portaaliga „Teie Euroopa”, 

Euroopa Noorte portaaliga ning 

SOLVITiga, piiriülese koostööga 

tegelevate ja kutsekvalifikatsioonide 

tunnustamise eest vastutavate 

organisatsioonidega ning töötajate võrdse 

kohtlemise edendamise, analüüsi, 

järelevalve ja toetamise asutustega, mis on 

nimetatud kooskõlas [Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu] direktiiviga .../2013/EL 

[meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate 

vaba liikumise kontekstis töötajatele antud 

õiguste kasutamist]. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Põhjalik tööjõuvajaduse mõistmine 

kutsealade, sektorite ning tööandjate 

vajaduste osas aitaks kaasa töötajate 

liikumisvabadusele liidus ning seetõttu 

peaksid tugiteenused sisaldama 

heatasemelist abi tööandjatele, eriti 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. Tihedad töösuhted 

tööturuasutuste ja tööandjate vahel 

suurendavad vabade töökohtade kogumit 

ning sobivate kandidaatide suunamist 

ametikohtadele, tagavad lahendusteed 

tööotsijatele, eriti haavatavatele rühmadele, 

ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet. 

(24) Põhjalik tööjõuvajaduse mõistmine 

kutsealade, sektorite ning tööandjate 

vajaduste osas aitaks kaasa töötajate 

liikumisvabadusele liidus ning seetõttu 

peaksid tugiteenused sisaldama 

heatasemelist abi tööandjatele, eriti 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele, kaasa arvatud käsitööd 

tegevatele inimestele. Tihedad töösuhted 

tööturuasutuste ja tööandjate vahel 

suurendavad vabade töökohtade kogumit 

ning sobivate kandidaatide suunamist 

ametikohtadele, vähendavad 

tööjõupuudust, tagavad lahendusteed 

tööotsijatele, eriti haavatavatele rühmadele, 

ning parandavad tööturgu käsitlevat teavet. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on 

seotud nende liidu õigusest tuleneva 

töötajate liikumise põhivabaduse 

kasutamisega ning peaksid olema tasuta. 

Tööandjatele pakutavate tugiteenuste eest 

võib aga võtta tasu kooskõlas siseriiklike 

tavadega. 

(26) Töötajatele pakutavad tugiteenused on 

seotud nende liidu õigusest tuleneva 

töötajate liikumise põhivabaduse 

kasutamisega ning peaksid seetõttu olema 

tasuta, nagu ka tööandjatele pakutavad 

tugiteenused. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

liikuvuse toetamisele piirialadel ning 

teenuste pakkumisele piirialatöötajatele, 

kes elavad ühes liikmesriigid ja töötavad 

teises, peavad tulema toime erinevate 

siseriiklike tavade ja õigussüsteemidega 

ning kogevad liikuvuse osas spetsiifilisi 

halduslikke, õiguslikke või maksudega 

seotud takistusi. Liikmesriigid võivad 

otsustada rajada sellise liikuvuse 

hõlbustamiseks spetsiifilisi tugistruktuure. 

Need peaksid EURESe võrgustiku raames 

tegelema spetsiifiliste vajadustega, mis on 

seotud teabe, juhendamise, piiriülese 

tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise 

ning sellest tulenevate töölesuunamistega. 

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

sellistele piirkondadele, kus valitsevad 

rasked ja püsivalt ebasoodsad looduslikud 

või demograafilised tingimused, ning 
liikuvuse toetamisele piirialadel ning 

teenuste pakkumisele ühes riigis elavatele 

ja teises riigis töötavatele 
piirialatöötajatele, kelle arv pidevalt 

kasvab ja kes peavad tulema toime 

erinevate siseriiklike tavade ja 

õigussüsteemidega ning kogevad liikuvuse 

osas spetsiifilisi halduslikke, õiguslikke või 

maksudega seotud takistusi. Liikmesriigid 

peaksid jätkama toetuse pakkumist 

spetsiifilistele tugistruktuuridele, mis 

hõlbustavad sellist liikuvust ning mis 

tegelevad EURESe võrgustiku raames 

spetsiifiliste vajadustega, mis on seotud 

teabe, nõustamise, juhendamise, piiriülese 

tööjõu nõudmise ja pakkumise sobitamise 

ning sellest tulenevate töölesuunamistega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Tuleks kehtestada programmitöö 

tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse 

koordineerimist liidus. Et liikmesriikide 

tegevuskavade koostamine oleks tõhus, 

tuleks selle juures arvesse võtta liikuvuse 

voogusid ja mustreid puudutavaid 

andmeid, praeguseid ja prognoositavaid 

tööjõu puudu- ja ülejääke käsitlevaid 

andmeid ning värbamiskogemusi ja -

tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks 

see töö hõlmama liikmesriikide 

(30) Tuleks kehtestada programmitöö 

tsükkel, mis toetab liikuvusalase tegevuse 

koordineerimist liidus. Et avastada ja 

hoida ära liidusisese geograafilise 

liikuvuse tekitatud negatiivset mõju, 

tuleks liikmesriikide tegevuskavade 

koostamise juures arvesse võtta liikuvuse 

voogusid ja mustreid puudutavaid 

andmeid, praeguseid ja prognoositavaid 

tööjõu puudu- ja ülejääke käsitlevaid 

andmeid ning värbamiskogemusi ja -
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organisatsioonide käsutuses olevate 

ressursside ja vahendite läbivaatamist, et 

hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust. 

tavasid EURESe võrgustikus; samuti peaks 

see töö hõlmama liikmesriikide 

organisatsioonide käsutuses olevate 

ressursside ja vahendite läbivaatamist, et 

hõlbustada ELi-sisest töötajate liikuvust. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Käesoleva määruse rakendamine 

võimaldab luua tulemusliku mehhanismi 

haridussüsteemide paremaks lõimimiseks 

ühelt poolt tööturu vajadustele vastavaks 

ja teiselt poolt vastavalt tööturule 

tervikuna. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 a) Piiriüleste võõrtöötajate 

maksustamisele tuleks leida lahendus, 

kuna lahenduse puudumine piirab 

suuresti ELi toimimise lepingu artikli 45 

kohast töötajate vaba liikumist liidus. 

Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

edendama menetlusi tööjõu liikumist 

pärssiva maksualase diskrimineerimise 

kaotamiseks, kuna töötajate liikuvus on 

liidu majanduskasvu ja tööhõive 

suurenemise keskne tegur. Ka tuleb 

tagada liidu kodanikele, konkreetselt 

sihtrühmadele, suunatud jõuliste 

teavitusmeetmetega EURESe võrgustiku 

toomine kogu liidus laiema üldsuse ette 

komisjoni ja eelkõige ELi liikmesriikide 

valitsuste intensiivsete 
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kommunikatsioonimeetmete kaudu. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõike 1 kohaldamiseks nähakse 

käesoleva määrusega ette eesmärgid, 

põhimõtted ja eeskirjad, mis on seotud 

järgmisega:  

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

põhimõtted ja eeskirjad 

koostööraamistikule, et hõlbustada ELi 

toimimise lepingu artiklis 45 sätestatud 

töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist 

liidus, mis on seotud järgmisega: 

Selgitus 

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele 

suunatud teenuseid tuleb täiustada. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liikmesriikide meetmed ning 

liikmesriikidevahelised meetmed, et 

hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja 

nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, 

pidades silmas kõrge tööhõive taseme 

edendamist; 

(b) liikmesriikide meetmed ning 

liikmesriikidevahelised meetmed, et 

hõlbustada liidu tööturul pakkumise ja 

nõudmise vahelise tasakaalu saavutamist, 

pidades silmas kõrge tööhõive taseme 

edendamist, eriti piiriüleste piirkondade 

puhul; 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku 

toimimine liikmesriikide ja komisjoni 

vahel;  

(c) Euroopa tööturuasutuste võrgustiku 

toimimise tugevdamine liikmesriikide, 

komisjoni ning Norra, Islandi, Šveitsi ja 

Liechtensteini vahel;  

Selgitus 

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele 

suunatud teenuseid tuleb täiustada. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) seonduvad liikuvuse tugiteenused, 

mida pakutakse töötajatele ja tööandjatele. 

(d) piisavad liikuvuse tugi- ja 

nõustamisteenused, mida pakutakse 

töötajatele ja tööandjatele.  

Selgitus 

EURESe võrgustik juba toimib ning on tõestanud oma kasulikkust. Võimalikele abisaajatele 

suunatud teenuseid tuleb täiustada. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) „tööturuasutused” – kõik liikmesriigis 

seaduslikult tegutsevad juriidilised või 

füüsilised isikud, kes osutavad tööotsijatele 

teenuseid töökoha leidmisel ning 

(b) „tööturuasutused” – kõik liikmesriigis 

seaduslikult, nii riigi- kui ka erasektoris 

tegutsevad, viimasel puhul tulunduslikud 

või mittetulunduslikud juriidilised või 

füüsilised isikud, kes osutavad tööotsijatele 
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tööandjatele töötajate värbamisel; teenuseid töökoha leidmisel ning 

tööandjatele töötajate värbamisel; 

Selgitus 

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the 

provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set 

out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit 

and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's 

understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects 

the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-

private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance 

and mediation services to private agencies. 

 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) „piiriülene partnerlus ja koostöö 

piirialatöötajate töölesuunamiseks” – kõik 

pädevate asutuste koostöötegevused 

riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil, et osutada teenuseid pakkumise 

ja nõudluse kooskõlla viimiseks 

eesmärgiga täita vabad töökohad, mis on 

mõeldud piirialatöötajate jaoks. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Asutamine Ümberkorraldamine 

Selgitus 

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste 

parandamiseks ümberkorraldusi. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 3  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa 

tööturuasutuste võrgustik („EURESe 

võrgustik”).  

Käesoleva määrusega nähakse ette 

Euroopa tööturuasutuste võrgustiku ja 

EURESe piiriüleste büroode („EURESe 

võrgustik”) ümberkorraldamine ja 

tugevdamine. 

Selgitus 

EURESe võrgustik juba toimib ning vajab võimalikele abisaajatele suunatud teenuste 

parandamiseks ümberkorraldusi. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide 

poolt volitatud organisatsioonid, kes 

osutavad töötajatele ja tööandjatele riigi, 

piirkonna ja/või kohalikul tasandil 

vahendus- ja/või tugiteenuseid. 

(c) EURESe partnerid, st liikmesriikide 

poolt volitatud organisatsioonid, kes 

osutavad töötajatele ja tööandjatele ning 

EURESe piiriülestele partneritele riigi, 

piirkonna ja/või kohalikul tasandil, sh 

piiriüleselt vahendus- ja/või tugiteenuseid. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad 

organisatsioonid edendavad vastavalt oma 

2. Kõik EURESe võrgustikus osalevad 

organisatsioonid edendavad vastavalt oma 
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rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas 

koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus 

liidus pakub, ning püüavad parandada viise 

ja vahendeid, mille abil töötajad ja 

tööandjad saavad neid võimalusi kasutada 

kohalikul, piirkonna, riigi ja Euroopa 

tasandil. 

rollile ja ülesannetele aktiivselt ja tihedas 

koostöös võimalusi, mida töötajate liikuvus 

liidus pakub, ning püüavad parandada viise 

ja vahendeid, mille abil töötajad ja 

tööandjad saavad neid võimalusi kasutada 

Euroopa, riigi ning eelkõige piirkonna ja 

kohalikul tasandil, sh piiriüleselt ning 

kõrge töötuse tasemega ja vähese töö 

leidmise võimalusega piirkondades. Nad 

teavitavad ka töötajaid ja tööandjaid 

võimalikest haldustõketest, mida võib 

esineda. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) liidu tööturgude parem toimimine ja 

integratsioon; 

(c) liidu tööturgude toimimine ja 

integratsioon, sealhulgas piiriülestel 

tööturgudel, millega tagatakse 

mittediskrimineeriv juurdepääs 

töövõimalustele, töökohataotlustele ning 

asjakohasele tööturu teabele; 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) tööturult tõrjutud isikute sotsiaalne 

kaasamine ja integratsioon. 

(e) tööturult tõrjutuse tõttu kaitsetus 

olukorras olevate isikute sotsiaalne 

kaasamine ja integratsioon. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 5 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) noorte motiveerimine programmi 

„Sinu esimene EURESe töökoht” abil, 

toetades sujuvat üleminekut 

haridussüsteemist liidu tööturule. 

 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ühtse raamistiku väljatöötamine ning 

horisontaalse abi pakkumine EURESe 

võrgustiku hüvanguks, sealhulgas 

(a) ühtse raamistiku rakendamise 

toetamine ning horisontaalse abi 

pakkumine EURESe võrgustiku 

hüvanguks, sealhulgas 

Selgitus 

Euroopa koordinatsiooniamet peab toetama EURESe võrgustikku varasemaid kogemusi 

kasutades ja kohandades neid vastavalt konkreetsele kohalikule ja piirkondlikule eripärale.  

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus; ii) teabe- ja kommunikatsioonitegevus, sh 

kommunikatsioonistrateegia 

väljatöötamine, mille eesmärk on 

suurendada Euroopa kodanike ja eelkõige 

nende, kellel puudub juurdepääs 

internetile, teadlikkust EURESe 

võrgustikust; 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) EURESe töötajate ühine 

koolitusprogramm; 

iii) EURESe töötajate ühine 

koolitusprogramm, sh teadlikkuse 

suurendamise koolitus konkreetse 

töötajate rühma erinevate vajaduste 

rahuldamiseks; 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) geograafilise ja ametialase liikuvuse 

analüüs; 

(b) geograafilise ja ametialase liikuvuse 

analüüs, võttes arvesse konkreetset 

kohalikku ja piirkondlikku eripära; 

 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine 

liidusiseseks väljaõppe- ja praktikakohtade 

alaseks koostööks ja vahendamiseks 

kooskõlas käesoleva määrusega;  

(c) sobiva raamistiku väljatöötamine 

liidusiseseks väljaõppe- ja praktikakohtade 

alaseks koostööks ja vahendamiseks, 

sealhulgas vajaduse korral piiriüleselt, 
kooskõlas käesoleva määrusega;  

Selgitus 

Toimivasse EURESe võrgustikku kuuludes peab Euroopa koordinatsiooniamet kasutama 

varasemaid kogemusi ja kohandama neid vastavalt konkreetsele kohalikule ja piirkondlikule 

eripärale.  
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EURESe tegevuse ja tööhõivealase 

tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine 

koostöös EURESe liikmetega. 

(d) EURESe tegevuse ja tööhõivealase 

tulemuslikkuse järelevalve ja hindamine 

koostöös EURESe liikmetega, pöörates 

erilist tähelepanu selle piirkondlikule ja 

kohalikule mõõtmele ning esitades 

vajaduse korral ettepanekuid paranduste 

tegemiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Koordinatsiooniameti mitmeaastased 

tööprogrammid koostatakse artiklis 11 

osutatud EURESe koordinatsioonirühmaga 

konsulteerides. 

2. Euroopa koordinatsiooniamet võtab 

vastu mitmeaastased tööprogrammid, mis 

on koostatud pärast konsulteerimist 
artiklis 11 osutatud EURESe 

koordinatsioonirühmaga. 

Selgitus 

Euroopa koordinatsiooniamet ja riiklikud bürood koostavad mitmeaastased tööprogrammid 

ühiselt. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo 1. Iga riikliku koordinatsioonibüroo, mille 
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 ET 

ülesanneteks on  liikmesriigid on määranud ja komisjonile 

teatavaks teinud, ülesanneteks on  

Selgitus 

Riigi tasandi asutused on liikmesriikide otsustada. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vahendamisega seotud koostöö 

komisjoni ja teiste liikmesriikidega III 

peatükis sätestatud raamistikus; 

(a) vahendamisega seotud koostöö 

komisjoni ja teiste liikmesriikide ning 

Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteiniga 
III peatükis sätestatud raamistikus; 

Selgitus 

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ja partnerlust nendega võiks tõhustada, 

sellest võidaksid kõik abisaajad. 

 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) EURESe töö korraldamine 

liikmesriigis, kaasa arvatud tugiteenuste 

osutamine kooskõlas IV peatükiga; 

(b) EURESe töö korraldamine 

liikmesriigis, kaasa arvatud tugiteenuste 

osutamise korraldamine kooskõlas IV 

peatükiga, pöörates erilist tähelepanu 

piirkondlikule ja kohalikule mõõtmele 

tööturu osapoolte ja muude asjakohaste 

sidusrühmade osalusel; 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete 

koordineerimine teiste liikmesriikidega 

kooskõlas V peatükiga. 

(c) asjaomase liikmesriigi meetmete 

koordineerimine teiste liikmesriikide ning 

Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteiniga 
kooskõlas V peatükiga. 

Selgitus 

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ja partnerlust nendega võiks tõhustada, 

sellest võidaksid kõik abisaajad. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) elu- ja töötingimused;  (a) elu- ja töötingimused, kaasa arvatud 

maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed; 

Selgitus 

EURESe võrgustiku kaudu tööpakkumiste saajaid tuleb teavitada teises liikmesriigis 

tasumisele kuuluvatest maksetest ja maksudest, et nad saaksid otsustada pakkumise 

vastuvõtmise üle asjaolusid hästi tundes. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) vajaduse korral piirialatöötajate 

olukord, eriti piirialadel. 

(e) piirkondades, kus see on vajalik, 

piirialatöötajate olukord, eriti piirialadel. 
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Selgitus 

Piiriüleste partnerluste arv võib kasvada, millest saavad kasu kõik kohalikud ja piirkondlikud 

partnerid. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) andmete edastamine tööandjatele ja 

töötajatele sobiva kõige elujõulisema 

lahenduse leidmiseks. 

Selgitus 

Partneritevahelist teabevahetust tuleb täiustada. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma 

riigi territooriumil EURESe võrgustikus 

osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, 

et teha koostööd EURESe partneritega 

teistes liikmesriikides. See hõlmab abi 

EURESe tööpakkumiste ja värbamisega 

seotud kaebuste puhul ning koostööd 

ametiasutustega, näiteks 

tööinspektsiooniga. 

4. Riiklik koordinatsioonibüroo pakub oma 

riigi territooriumil EURESe võrgustikus 

osalevatele organisatsioonidele üldist tuge, 

et teha koostööd EURESe partneritega 

teistes liikmesriikides, kaasa arvatud 

piiriüleses partnerluses osalevate 

organisatsioonide ning partneritega 

Norras, Islandil, Šveitsis ja 

Liechtensteinis. See hõlmab abi EURESe 

tööpakkumiste ja värbamisega seotud 

kaebuste puhul ning koostööd 

ametiasutustega, näiteks 

tööinspektsiooniga. 

Selgitus 

Need neli riiki on juba võrgustiku aktiivsed liikmed ning partnerlust nendega, kaasa arvatud 
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piiriüleste partneritega, võiks tõhustada, sellest võidaksid kõik abisaajad. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab 

koostööd huvirühmadega, näiteks 

karjäärinõustamisteenistuste, ülikoolide, 

kaubanduskodade ning väljaõppe- ja 

praktikaprogrammides osalevate 

organisatsioonidega. 

 

5. Riiklik koordinatsioonibüroo edendab 

koostööd huvirühmadega igal ühiskonna- 

ja juhtimistasandil, näiteks 

karjäärinõustamisteenistuste, ülikoolide, 

kaubanduskodade, VVOde ning väljaõppe- 

ja praktikaprogrammides osalevate 

organisatsioonidega, pöörates erilist 

tähelepanu VKEdele. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul 

koordinatsioonibürool on olemas töötajad 

ja muud vajalikud vahendid käesolevas 

määruses sätestatud ülesannete täitmiseks. 

6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul 

koordinatsioonibürool on olemas töötajad 

ja muud vajalikud vahendid käesolevas 

määruses sätestatud ülesannete täitmiseks, 

mille puhul on nõuetekohaselt esindatud 

ka piirkondlikud ja kohalikud huvid. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik loob süsteemi, et anda 

EURESe partneritele luba EURESe 

võrgustikus osalemiseks, teostada 

1. Iga liikmesriik, võttes arvesse 

piirkondlikke ja kohalikke osalejaid, 

tööturu osapooli ja teisi asjaomaseid 
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järelevalvet nende tegevuse üle ning selle 

üle, kas nad täidavad käesoleva määruse 

kohaldamisel siseriiklikke ja liidu 

õigusakte. See süsteem peab olema 

läbipaistev, proportsionaalne ning võtma 

arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse 

kohtlemise ja nõuetekohase menetluse 

põhimõtteid. 

sidusrühmi, loob süsteemi, et anda 

EURESe partneritele luba EURESe 

võrgustikus osalemiseks ja teostada 

järelevalvet nende tegevuse üle ning selle 

üle, kas nad täidavad käesoleva määruse 

kohaldamisel siseriiklikke ja liidu 

õigusakte. See süsteem peab olema 

läbipaistev, proportsionaalne ning võtma 

arvesse kandidaatorganisatsioonide võrdse 

kohtlemise ja nõuetekohase menetluse 

põhimõtteid. EURESe piiriülesed 

partnerlused vabastatakse sellest riikliku 

loa andmise menetlusest ning loetakse 

EURESe täieõiguslikeks partneriteks. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 8 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. EURESe partnerid võivad kaasata teisi 

EURESe partnereid või teisi 

organisatsioone, et täita lisas sätestatud 

kriteeriume ühiselt. Sellistel juhtudel saab 

asjaomase partnerluse jätkuv olemasolu 

EURESe võrgustikus osalemise 

lisatingimuseks. 

6. EURESe partnerid võivad kaasata teisi 

EURESe partnereid või teisi 

organisatsioone, et täita lisas sätestatud 

kriteeriume ühiselt. Sellistel juhtudel saab 

asjaomase partnerluse, sealhulgas mis 

tahes olemasoleva piiriülese partnerluse 

ja ELi piirkondades ning kohalikes 

omavalitsustes konkreetsete probleemide 

lahendamiseks mõeldud partnerluste 
jätkuv olemasolu EURESe võrgustikus 

osalemise lisatingimuseks. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kandidaatorganisatsioonid võivad valida 

EURESe võrgustikus osalemiseks 

järgmised võimalused: 

1. Kandidaatorganisatsioonid osalevad 

EURESe võrgustikus järgmiste 

tegevustega: 
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Selgitus 

EURESe partnerite võimalus valida ülesanded ei ole õigustatud. EURESe partnerid peaksid 

olema kohustatud – nii nagu praegu – pakkuma kõiki artikli 9 punktides a–c osutatud 

teenuseid. 

 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) panustada vabade töökohtade 

kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 

punktiga a; 

(a) panustamine vabade töökohtade 

kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 

punktiga a; 

 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) panustada töökohataotluste ja CVde 

kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 

punktiga b; 

(b) panustamine töökohataotluste ja CVde 

kogumisse kooskõlas artikli 14 lõike 1 

punktiga b; 

 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) pakkuda töötajatele ja tööandjatele 

tugiteenuseid kooskõlas IV peatükiga või 

(c) töötajatele ja tööandjatele tugiteenuste 

pakkumine kooskõlas IV peatükiga või 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kombineerida punktide a) kuni c) 

võimalusi. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tööpuuduse vähendamiseks võtavad 

liikmesriigid koos komisjoniga meetmed, 

et tagada ELi kodanikele võrdne 

juurdepääs vabade töökohtade täitmisel. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes 

kättesaadavad ning EURESe partnerite 

poolt pakutavad vabad töökohad; 

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes 

kättesaadavad ning EURESe partnerite 

poolt pakutavad vabad töökohad, andes 

mikroettevõtjatele ja väikeettevõtjatele 

nõuetekohaselt põhjendatud juhtumite 

korral võimaluse vabu ametikohti 

EURESes mitte avaldada; 

 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Riiklikud tööturuasutused töötavad selle 

nimel, et sõlmida kokkuleppeid teiste selle 

liikmesriigi territooriumil tegutsevate 

tööturuasutustega, et tagada lõikes 1 

osutatud põhimõtte kohaldatavus ka nende 

poolt hallatavate internetipõhiste 

tööotsinguvahendite puhul. 

2. Riiklikud tööturuasutused töötavad 

aktiivselt selle nimel, et sõlmida 

kokkuleppeid teiste selle liikmesriigi 

territooriumil tegutsevate 

tööturuasutustega, et tagada lõikes 1 

osutatud põhimõtte kohaldatavus ka nende 

poolt hallatavate internetipõhiste 

tööotsinguvahendite puhul. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid loovad riikliku 

sõlmpunkti, mis võimaldab EURESe 

portaali üle kanda teavet vabade 

töökohtade, töökohataotluste ja CVde 

kohta, mille on kättesaadavaks teinud mis 

tahes organisatsioon, kes on nõus seda 

teavet ka EURESe portaalis jagama. 

5. Liikmesriigid loovad riikliku 

sõlmpunkti, kasutades võimaluse korral 

olemasolevaid riiklikke struktuure, mis 

võimaldab EURESe portaali üle kanda 

teavet vabade töökohtade, töökohataotluste 

ja CVde kohta, mille on kättesaadavaks 

teinud mis tahes organisatsioon, kes on 

nõus seda teavet ka EURESe portaalis 

jagama. 

 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud 

lähenemisviisi väljatöötamist sellistele 

riikliku tasandi teenustele. 

2. Liikmesriigid toetavad kooskõlastatud 

lähenemisviisi väljatöötamist sellistele 

riikliku tasandi teenustele, mis on mõeldud 

piirkondade või kohalike omavalitsuste 

või mõlema konkreetsete vajaduste 

täitmiseks. 
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Selgitus 

EURESe võrgustiku edu tagamiseks on vaja, et liikmesriigid suurendaksid võrgustiku seotust 

ELi piirkondade ja/või kohalike omavalitsusüksuste erihuvidega. 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mis on kergesti kättesaadav ja 

kasutajasõbralikult esitatud. 

(b) mis on mittediskrimineerivalt kergesti 

kättesaadav ja kasutajasõbralikult esitatud. 

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kõikidel tööotsijatel on õigus saada 

põhjalikku teavet tööõiguslike tingimuste, 

näiteks pensioniõiguste, 

sotsiaalkindlustuse ja ravikindlustuse 

kohta selles riigis ja kohas, kus asub 

töökoht. 

Selgitus 

Seda tüüpi teave on tööotsijate jaoks äärmiselt oluline.  

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 19 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid töötavad välja 

piirialatöötajatele mõeldud eriteabe nendel 

piirialadel, kus asjaomased liikmesriigid 

2. Liikmesriigid töötavad välja 

piirialatöötajatele mõeldud eriteabe nendel 

piirialadel, kus asjaomased liikmesriigid 
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peavad ühiselt vajalikuks luua spetsiifilised 

koostöö- ja teenustestruktuurid. 

peavad ühiselt vajalikuks luua spetsiifilised 

koostöö- ja teenustestruktuurid, kui neid 

juba ei ole loodud. 

Selgitus 

Olemasolevad piiriülesed koostöötalitused on oma väärtust juba korduvalt tõestanud ning 

teised samalaadsed asutused võiksid kasutada nende kogemusi. 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 20 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Asjaomased EURESe partnerid pakuvad 

kõigile tööd otsivatele töötajatele 

ennetavalt võimalust juurdepääsuks 

käesolevas artiklis määratletud teenustele. 

Vajaduse korral korratakse seda pakkumist 

tööotsinguprotsessi vältel. 

1. Asjaomased EURESe partnerid pakuvad 

kõigile tööd otsivatele töötajatele 

ennetavalt võimalust juurdepääsuks 

käesolevas artiklis määratletud teenustele, 

pöörates erilist tähelepanu kaitsetus 

olukorras olevate isikutele. Vajaduse 

korral korratakse seda pakkumist 

tööotsinguprotsessi vältel. 

Selgitus 

Teave peab olema kättesaadav igale tööotsijale. 

 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui töötajad on huvitatud täiendavast 

abist ning ELi-sisest töölesuunamist võib 

põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad 

EURESe partnerid täiendavat abi 

tööotsingul, mis hõlmab selliseid teenuseid 

nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi 

töökohataotluste ja CVde koostamisel ning 

tõlgete pakkumine ja/või täpsema teabe 

3. Kui töötajad on huvitatud täiendavast 

abist ning ELi-sisest töölesuunamist võib 

põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad 

EURESe partnerid täiendavat abi 

tööotsingul, mis hõlmab selliseid teenuseid 

nagu sobivate vabade töökohtade valik, abi 

töökohataotluste ja CVde koostamisel ning 

tõlgete pakkumine ja/või täpsema teabe 
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hankimine konkreetsete vabade töökohtade 

kohta teistes liikmesriikides. 

hankimine konkreetsete vabade töökohtade 

kohta teistes liikmesriikides, eriti 

valdkondades, kus asjaomases 

liikmesriigis on suur tööjõupuudus. 

Selgitus 

Praegu on hulk ametikohti, kus on puudus kvalifitseeritud ja madala kvalifikatsiooniga 

tööjõust, need võiksid huvi pakkuda teiste liikmesriikide inimestele. 

 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad 

teistest liikmesriikidest töötajate 

värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja 

suuniseid ning pakuvad neile eelkõige 

järgmisi teenuseid: 

1. Asjaomased EURESe partnerid annavad 

teistest liikmesriikidest töötajate 

värbamisest huvitatud tööandjatele abi ja 

suuniseid ning pakuvad neile võimaluse 

korral ennetavalt eelkõige järgmisi 

teenuseid: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui tööandjad on huvitatud täiendavast 

abist ning ELi-sisest värbamist võib 

põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad 

asjaomased EURESe partnerid täiendavat 

abi, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu 

sobivate kandidaatide eelvalik ning abi 

tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe 

hankimisel konkreetsete töökohataotluste 

kohta. 

2. Kui tööandjad on huvitatud täiendavast 

abist ning ELi-sisest värbamist võib 

põhjendatult tõenäoliseks pidada, annavad 

asjaomased EURESe partnerid täiendavat 

abi, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu 

sobivate kandidaatide eelvalik ning abi 

tõlgete pakkumisel ja/või täpsema teabe 

hankimisel konkreetsete töökohataotluste 

kohta, eriti valdkondades, kus asjaomases 

liikmesriigis on suur tööjõupuudus. 
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Selgitus 

Liikmesriikides on tööandjatel sageli probleem oskustööliste leidmisega ametikohtadele, mis 

võivad huvi pakkuda teiste liikmesriikide töötajatele. 

 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise 

käesoleva määruse kohaste tugiteenuste 

ning pädevate asutuste poolt 

sotsiaalkindlustuse valdkonnas pakutavate 

teenuste vahel. 

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlastamise 

käesoleva määruse kohaste tugiteenuste 

ning pädevate asutuste poolt 

sotsiaalkindlustuse valdkonnas pakutavate 

teenuste vahel riigi, piirkonna ja kohalikul 

tasandil, tehes seda olemasolevate või 

loodavate piiriüleste koostöötalitluste 

kaudu. 

Selgitus 

Inimene, kes soovib töötada teises riigis, vajab sellist teavet, et ta saaks otsuse teha asjaolusid 

hästi tundes. 
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Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate 

taotluse korral annavad asjaomased 

EURESe partnerid üldist teavet 

sotsiaalkindlustusega seotud õiguste kohta 

ning võtavad endale ülesandeks suunata 

need spetsiifilise teabe taotlused pädevatele 

asutustele ja vajaduse korral teistele 

asutustele, kes toetavad töötajaid nende 

õiguste kasutamisel liikumisvabaduse 

raames. 

3. Töötajate, piirialatöötajate ja tööandjate 

taotluse korral annavad asjaomased 

EURESe partnerid teavet 

sotsiaalkindlustusega seotud õiguste ja 

tulude maksustamise kohta ning võtavad 

endale ülesandeks suunata need 

spetsiifilise teabe taotlused pädevatele 

asutustele ja vajaduse korral teistele 

asutustele, kes toetavad töötajaid nende 

õiguste kasutamisel liikumisvabaduse 

raames. 
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Selgitus 

Inimene, kes soovib töötada teises riigis, vajab sellist teavet, et ta saaks otsuse teha asjaolusid 

hästi tundes. 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon ja liikmesriigid jälgivad töötajate 

liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati 

statistika ning kättesaadavate riiklike 

andmete alusel. 

Komisjon ja liikmesriigid jälgivad töötajate 

liikuvuse vooge ja mustreid liidus Eurostati 

statistika ning kättesaadavate riiklike ja 

piirkondlike andmete alusel. 

Selgitus 

Tööjõu liikuvuse ja mustrite seire hakkab andma täpsemaid tulemusi, kui võetakse rohkem 

arvesse ELi piirkondade iseärasusi. 

 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) EURESe tegevus riigi tasandil; (b) EURESe tegevus riigi tasandil ja 

vajaduse korral piiriülesel tasandil; 

Selgitus 

Mõnes piirkonnas reguleeritakse tänu sedalaadi koostööle tööjõu puudust ja üleliigset tööjõu 

pakkumist kergemini. 
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Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) EURESe võrgustiku positsioon 

värbamisteenuste turul riigi tasandil 

tervikuna. 

(c) EURESe võrgustiku positsioon 

värbamisteenuste turul riigi tasandil 

tervikuna ja vajaduse korral piiriülesel 

tasandil. 

Selgitus 

Mõnes piirkonnas reguleeritakse tänu sedalaadi koostööle tööjõu puudust ja üleliigset tööjõu 

pakkumist kergemini. 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid töötavad teabevahetust ja 

ühisanalüüsi arvesse võttes oma 

tööpoliitika lahutamatu osana välja 

liikuvuspoliitika. Kõnealune 

liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles 

liikmesriigid saavad teha artiklis 28 

osutatud programmitööd. 

3. Liikmesriigid püüavad teabevahetust ja 

ühisanalüüsi arvesse võttes töötada oma 

tööpoliitika lahutamatu osana välja 

liikuvuspoliitika. Kõnealune 

liikuvuspoliitika pakub raamistikku, milles 

liikmesriigid saavad teha artiklis 28 

osutatud programmitööd. 

Selgitus 

Tööhõivepoliitikas jääb seadusandlik pädevus sellest hoolimata, et seda jagatakse formaalselt 

ELi ja liikmesriikide vahel, siiski liikmesriikidele. Liikmesriikidele liikuvuspoliitika 

väljatöötamise kohustuse seadmine läheb kaugemale ainult suuniste koostamisest (ELi 

toimimise lepingu artikli 148 lõige 2) või stimuleerivate meetmete võtmisest ELi seadusandja 

poolt liikmesriikide tööhõivealaste algatuste toetamiseks (ELi toimimise artikli 149 algus). 

Kõnealune kohustus tuleb asendada soovitusega liikmesriikidele selles küsimuses tegutseda. 
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Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt 

elluviidavad tegevused;  

(a) peamised käesoleva määruse kohaselt 

elluviidavad tegevused riigi tasandil ja 

vajaduse korral piiriülesel tasandil;  

Selgitus 

Sellega lihtsustatakse EURESe partnerite koostööd riigi, piirkonna, kohalikul ja piiriülesel 

tasandil. Seetõttu on rahaliste vahendite saamise ja kasutamise suhtes kohaldatavad eeskirjad 

ühesugused kõigi partnerite jaoks. 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon tagab Euroopa 

koordinatsiooniameti kaudu, et EURESe 

tegevuse rahastamine on kooskõlas 

riiklike tööprogrammidega ja Euroopa 

tööhõive ning sotsiaalse innovatsiooni 

programmi (EaSI) sätetega, kusjuures 

EURESe tegevuseks rahastamise 

eraldamisega tagatakse sünergia 

koostööprogrammist INTERREG 2014–

2020 antava rahastamisega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikli 14 lõikeid 1–7 kohaldatakse kahe 

aasta jooksul alates lõikes 1 osutatud 
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jõustumiskuupäevast. 
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