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Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 1

(1) Vaatamata globaliseerumise üldisele 
positiivsele mõjule majanduskasvule ja 
töökohtadele ühenduses, on asjakohane luua 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (edaspidi „fond”), mille kaudu näitaks 
ühendus üles solidaarsust töötajate suhtes, 
kes on struktuurimuutuste tagajärjel 
kaotanud oma töö.

(1) Arvestades globaliseerumise mõju
majanduskasvule ja töökohtadele ühenduses, 
on asjakohane luua Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi 
„fond”), mille kaudu näitaks ühendus üles 
solidaarsust töötajate suhtes, kes on 
struktuurimuutuste tagajärjel kaotanud oma 
töö.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek muudab põhjenduse 1 sõnastuse realistlikumaks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 1

(1) Vaatamata globaliseerumise üldisele 
positiivsele mõjule majanduskasvule ja 
töökohtadele ühenduses, on asjakohane luua 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (edaspidi „fond”), mille kaudu näitaks 
ühendus üles solidaarsust töötajate suhtes, 
kes on struktuurimuutuste tagajärjel 
kaotanud oma töö.

(1) Vaatamata globaliseerumise üldisele 
positiivsele mõjule majanduskasvule ja 
töökohtadele ühenduses, on asjakohane luua 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (edaspidi „fond”), mille kaudu näitaks 
ühendus õiglaselt üles solidaarsust töötajate 
suhtes, kes on struktuurimuutuste tagajärjel 
kaotanud oma töö.

Or. el

Selgitus

On oluline, et fondi toetus Euroopa töötajatele nii oleks kui ka paistaks õiglane. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Eelkõige tuleb üleilmastumise 
negatiivse mõjuga võidelda pikaajalise 
jätkusuutliku ühenduse kaubanduspoliitika 
strateegia abil, mille eesmärgiks on 
üleilmsed kõrged sotsiaalsed ja 
ökoloogilised standardid. 

Or. en

Selgitus

Üleilmastumise tagajärjel tekkinud tööhõive vähenemise mõjudega tuleb võidelda ennetava ja 
jätkusuutliku ühenduse kaubanduspoliitika abil. Fond peaks olema teisene vahend. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 1 a (uus)
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(1 a) Fondist saadud toetused peavad olema 
tulemuslikud ning kohandatavad pidevalt 
muutuva ja sageli ettenägematu 
turuolukorraga.

Or. el

Selgitus

Rahvusvahelised ja Euroopa turud on pidevas muutumises ja sageli ennustamatud. Fond peab 
olema selliste suundumuste ja konkreetsetel juhtudel tekkivate vajaduste suhtes paindlik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 1 b (uus)

(1 b) Madala maksumääraga piirkondade 
kasutamise küsimuse kogu ulatuse 
paremaks mõistmiseks on järjepidevalt vaja 
komisjonipoolset laialdasemat jälgimist, 
uuringuid ja aruandlust, sealhulgas 
prognoose, mil määral madala 
maksumääraga piirkondade konkurents 
juba ELi tööstust mõjutab, sobivaid 
andmete kogumise programme madala 
maksumääraga piirkondadesse liikuvate 
töökohtade ulatuse ja sektorilise koostise
suundumuste kohta, täpseid analüüse 
madala maksumääraga piirkondade 
kasutamise majandusliku maksumuse 
kohta (sealhulgas saamatajäänud 
maksutulu ja koondatud töötajatele 
makstavad sotsiaaltoetused), andmeid 
töötajate ümberpaigutamise ja nende uute 
palgatasemete kohta ning analüüse laiema 
mõju kohta kogukondadele. 

Or. en

Selgitus

Varajase hoiatamise sätted ja madala maksumääraga piirkondade mõju hindamise andmed 
on vajalikud ühenduse asjakohase poliitika väljatöötamiseks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 2

(2) Fondist tuleks eraldada ühekordset 
konkreetset rahalist toetust, et hõlbustada 
töötajate tööturule naasmist aladel või 
sektorites, kus negatiivne mõju 
majandusele on olnud kõige suurem.

(2) Fondist tuleks eraldada ühekordset 
konkreetset rahalist toetust, et hõlbustada 
töötajate tööturule naasmist aladel või 
sektorites, mida üleilmastumise tagajärjel 
tekkinud struktuurimuutused eriti tõsiselt 
mõjutavad.

Or. de

Selgitus

Nii Euroopa siseturu edasiarenemine kui üleilmastumine ise on soovitavad. 
Struktuurimuutused on siseturu ja üleilmastumise protsessi väljakujundamiseks vajalikud ja 
kohased ning viivad vahendite parema jaotuseni ja ühiskonna parema elukvaliteedini 
tervikuna. Seepärast ei ole kohane viidata majanduse negatiivsele mõjule. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 4

(4) Fondi tegevus peab olema ühtne ja 
kokkusobiv muu ühenduse poliitikaga ning 
kooskõlas ühenduse õigustikuga.

(4) Fondi tegevus peab olema ühtne ja 
kokkusobiv muu ühenduse poliitikaga ning 
kooskõlas ühenduse õigustikuga, eriti 
struktuurifondide raames toimuva
tegevusega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 5

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatav 
meede ei tohi saada rahalist toetust muude 
ühenduse rahastamisvahendite kaudu.

(5) Käesoleva määruse alusel rahastatav 
meede ei tohi saada rahalist toetust muude 
ühenduse rahastamisvahendite kaudu. 
Koordineerimine olemasolevate või 
kavandatavate moderniseerimise ja 
ümberkorraldamise meetmetega on 
piirkondliku arengu raames siiski vajalik, 
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ehkki taolise koordineerimise tulemuseks ei 
tohiks olla paralleelsete või täiendavate 
juhtimisstruktuuride loomine fondi 
rahastatavate tegevuste tarbeks. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 21
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, edaspidi „fond”, et ühendusel oleks 
võimalik abistada töötajaid, kes on kaotanud 
oma töö maailma kaubanduses toimunud 
oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, kui 
nimetatud koondamistel on märgatav 
kahjulik mõju piirkonna või kohalikule
majandusele.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, edaspidi „fond”, et ühendusel oleks 
võimalik abistada töötajaid, kes on kaotanud 
oma töö maailma kaubanduses toimunud 
oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, kui 
nimetatud koondamistel on märgatav 
kahjulik mõju piirkonna või kohaliku
majanduse teise või kolmanda taseme 
sektoritele. 

Or. en

Selgitus

Põllumajandussektoris tuleks kasutada konkreetseid ühise põllumajanduspoliitika 
instrumente. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 sissejuhatav lause

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, 
järkjärguline Euroopa Liidu turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, ning millel on 
järgmised tagajärjed:

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, järsk
Euroopa Liidu turuosa vähenemine 
konkreetses sektoris või töökohtade 
ümberpaigutamine kolmandatesse riikidesse, 
ning millel on järgmised tagajärjed:
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Or. en

Selgitus

Fond peaks suutma toimida käesolevas artiklis mainitud põhjustel tekkinud ELi turuosa järsu 
vähenemise korral. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 23
Artikli 2 sissejuhatav lause

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, 
järkjärguline Euroopa Liidu turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, ning millel on 
järgmised tagajärjed:

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, 
järkjärguline Euroopa Liidu turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse või teistesse ELi 
liikmesriikidesse, ning millel on järgmised
tagajärjed:

Or. el

Selgitus

Käesolev fondist antava toetuse kriteerium peab arvestama ka ettevõtte ümberpaigutumisega 
teistesse liikmesriikidesse, mis toimub demonstratiivselt selleks, et vältida ebaõiglast 
diskrimineerimist, mis tuleneb ELi sees või EList väljaspool toimunud koondamisest tingitud 
ümberpaigutamisest, mille põhjuseks võib olla odavam tööjõud või muidu madalamad 
tegevuskulud vastuvõtjariigis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 24
Artikli 2 punkt a

(a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 
1000 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija või 
tootmisahela järgmise etapi tootja juures,

(a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 
500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija või 
tootmisahela järgmise etapi tootja juures,
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Or. en

Selgitus

1000 töötaja koondamise tingimus on väiksemate ELi liikmesriikide äriühingute jaoks liiga 
piirav. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 punkt a

a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 
1000 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija või 
tootmisahela järgmise etapi tootja juures,

(a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 
500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija või 
tootmisahela järgmise etapi tootja juures,

Or. it

Selgitus

Arvestades eri Euroopa Liidu riikide ettevõtete suuruste erinevust, on 500 inimese 
koondamine arvuliselt tõenäoliselt kriteeriumina vastuvõetav kõigile liidu liikmesriikidele, 
ilma et see kahjustaks nende võrdse kohtlemise põhimõtet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 punkt b

(b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 1000 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

(b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 500 töötajat.

Or. de

Selgitus

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääsu tagamiseks rahastamisele, millele 
neil on õigus, tuleb koondamiste piirarvu vähendada. Teise tingimuse täitmine oleks väikeste 
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liikmesriikide olukorda silmas pidades väga raske, seepärast tuleks see välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Šarūnas Birutis

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 punkt b

(b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 1000 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

(b) kümne kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 500 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

Or. en

Selgitus

Kui me soovime, nagu määruses on sätestatud, hõlmata väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted, mida kaubanduse liberaliseerimine õieti kõige rohkem mõjutab ning mis maailma 
kaubanduses toimunud struktuurimuutuste mõjude tõttu esimesena kannatavad, siis on 1000 
inimese koondamise tingimus majandusele tekitatud negatiivse mõju tõsiduse hindamiseks 
liiga kõrge. Kavandatav kuue kuu pikkune ajavahemik on majandusele tekitatud negatiivse 
mõju tõsiduse hindamiseks liiga lühike. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 punkt b

(b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 1000 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

(b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 750 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

Or. it

Selgitus

Arvestades eri Euroopa Liidu riikide ettevõtete suuruste erinevust, on 500 inimese 
koondamine arvuliselt tõenäoliselt kriteeriumina vastuvõetav kõigile liidu liikmesriikidele, 
ilma et see kahjustaks nende võrdse kohtlemise põhimõtet. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

Komisjon võib, isegi kui lõike 1 punktides a 
ja b nimetatud koguselised kriteeriumid ei 
ole täidetud, otsustada lubada liikmesriigil 
fondist toetust taotleda, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud konkreetsete 
asjaoludega selles liikmesriigis. 

Or. el

Selgitus

On oluline, et määruses sisalduks diskretsionaarsuse kriteerium taotluste lubatavuse 
hindamiseks, et fondi toetusi ei piiraks rangelt arvulised piirangud, kui muud sätestatud 
tingimused on täidetud. Näiteks Maltale või Küprosele ei saa seada samu koguselisi 
piiranguid kui Saksamaale, Ühendkuningriigile või teistele suurtele liikmesriikidele, kuna see 
muudaks fondi toetused tegelikult kättesaadavaks vaid piiratud arvule liikmesriikidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 30
Artikkel 3

Käesoleva määruse alusel antakse rahalist 
toetust individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osana meetmetele, mis on 
suunatud koondatavate töötajate tööturule 
naasmisele, kaasa arvatud:

Käesoleva määruse alusel antakse rahalist 
toetust:
1. individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osana meetmetele, mis on 
suunatud koondatavate töötajate tööturule 
naasmisele, kaasa arvatud:

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused, töövahendus 
ja ettevõtluse edendamine või toetus 
tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, 

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused, töövahendus 
ja ettevõtluse edendamine või toetus 
tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, 

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele ning 
ajutine palgatoetus vähemalt 50-aastastele 
töötajatele, kes nõustuvad hakkama uuesti 

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele ning 
ajutine palgatoetus vähemalt 50-aastastele 
töötajatele, kes nõustuvad hakkama uuesti 
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tööle ametikohal, mille palgatase on 
võrreldes tema varasema palgatasemega 
madalam.

tööle ametikohal, mille palgatase on 
võrreldes tema varasema palgatasemega 
madalam,
1 a. mikrorahastamise ja sotsiaalse 
kaasatuse meetmetele, mis tugevdavad 
konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi (CIP) ning Euroopa 
Investeerimisfondi juhitud ühisalgatuse 
JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele) skeemi.

Or. en

Selgitus

Osa fondi toetusi tuleks kasutada olemasolevate struktuurimuutustega kohanemise 
hõlbustamisele suunatud meetmete tugevdamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 31
Artikli 3 punkt a

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused, töövahendus 
ja ettevõtluse edendamine või toetus 
tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, 

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ja ettevõtluse 
edendamine või toetus tegutsemiseks 
füüsilisest isikust ettevõtjana, sealhulgas 
mikrokrediit,

Or. en

Selgitus

Töövahendus jäetakse välja, kuna see on erivahend äriühingutes koondamise 
pehmendamiseks, mille eest maksab tööandja. Lisatud on selgesõnaline viide kasulikule 
vahendile mikrokrediidile. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 32
Artikli 3 punkt b
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b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, 
nagu tööotsingu toetus, liikuvustoetus, 
stipendium tööturukoolitusmeetmetes 
osalejatele ning ajutine palgatoetus 
vähemalt 50-aastastele töötajatele, kes 
nõustuvad hakkama uuesti tööle 
ametikohal, mille palgatase on võrreldes 
tema varasema palgatasemega madalam.

välja jäetud

Or. cs

Selgitus

Käesolev säte on vastuolus määruse õigusliku alusega, kuna see käsitleb pigem 
sotsiaalhoolekannet kui majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. See on vastuolus ka 
subsidiaarsuse põhimõttega selles osas, et antud juhul ühenduse võetud meetmed lihtsalt 
asendaksid liikmesriigi võetud meetmed ega annaks mingit lisaväärtust. Viimaks, on 
loogiline, et fondi piiratud vahendid suunatakse mõjutatud äriühingu arengusse ning 
koondatud töötajate tööturule sisenemise võimelisuse tõstmisele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 punkt b

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele ning 
ajutine palgatoetus vähemalt 50-aastastele 
töötajatele, kes nõustuvad hakkama uuesti 
tööle ametikohal, mille palgatase on 
võrreldes tema varasema palgatasemega 
madalam.

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele.

Or. en

Selgitus

Välja on jäetud EÜ asutamislepingu artikliga 13 vastuolus olev vanuseline diskrimineerimine, 
mis on läinud kaugemale eesmärgi saavutamiseks kohastest ja vajalikest tingimustest (vrd 
Euroopa Kohtu otsus juhtumis C-144/04).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriik esitab komisjonile taotluse 
fondist rahalise toetuse saamiseks 10 nädala 
jooksul alates artiklis 2 fondi kasutamiseks 
kehtestatud tingimuste täitmise kuupäevast.

1. Liikmesriik esitab komisjonile taotluse 
fondist rahalise toetuse saamiseks 12 nädala 
jooksul alates artiklis 2 fondi kasutamiseks 
kehtestatud tingimuste täitmise kuupäevast, 
kuid mitte hiljem kui viimase väljaandmise 
kuupäev. 

Or. el

Selgitus

Tähtaega tuleb pikendada, et artiklis 5 nõutud ülevaatliku ja analüütilise teabe kogumiseks 
oleks piisavalt aega. Igal juhul peab tähtaja arvestamise algus olema selgelt kindlaks 
määratud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 35
Artikli 5 lõike 2 punkt a

(a) koondamiste ja maailma kaubanduses 
oluliste struktuurimuutuste vahelise seose 
põhjendatud analüüs, koondatavate arvu 
esitamine ning koondamiste ettenägematu 
laadi selgitus,

(a) koondamiste ja maailma kaubanduses 
oluliste struktuurimuutuste vahelise seose 
põhjendatud analüüs ja koondatavate arvu 
esitamine,

Or. de

Selgitus

On väga raske kindlaks teha, kas struktuurimuutusi oli võimalik ette näha või mitte. Enamgi 
veel, isegi ulatuslikel struktuurimuutusel, mida on võimalik ette näha, on tõsised sotsiaalsed 
tagajärjed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 36
Artikli 5 lõige 5

5. Lõikes 2 osutatud teabe alusel hindab 
komisjon koostöös liikmesriigiga, kas 

5. Lõikes 2 osutatud teabe alusel hindab 
komisjon kolmekümne päeva jooksul 
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käesoleva määruse kohased tingimused 
rahalise toetuse andmiseks on täidetud.

taotluse saamisest ja koostöös 
liikmesriigiga, kas käesoleva määruse 
kohased tingimused rahalise toetuse 
andmiseks on täidetud.

Or. it

Selgitus

On oluline, et määruses oleks sätestatud ajavahemik, mille jooksul komisjonil tuleb rahalise 
toetuse taotlus läbi vaadata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 37
Artikli 6 lõige 2

2. Fondi meetmed täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, mis on võetud riigi, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil.

2. Fondi meetmed täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, sealhulgas kooskõlas lõikega 5 
struktuurifondidest kaasrahastatavaid 
meetmeid, mis on võetud riigi, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil. 

Or. en

Selgitus

Vastastikune täiendavus ja koordineerimine struktuurifondidest rahastatavate tegevustega 
võib parandada fondist ja muudest ühenduse poliitikatest saadud toetuste sidusust, nagu on 
osutatud põhjendustes 4 ja 5. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 38
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriik tagab, et fondist toetatavad 
konkreetsed meetmed ei saa toetust 
ühenduse muudest rahastamisvahenditest.

5. Liikmesriik tagab, et fondist toetatavad 
konkreetsed meetmed, välja arvatud artikli 
3 punktis 1a määratletud tegevused, ei saa 
toetust ühenduse muudest 
rahastamisvahenditest.

Or. de
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Selgitus

Vaata artikli 3 kavandatava muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 39
Artikkel 7

Komisjon ja liikmesriigid edendavad meeste 
ja naiste võrdõiguslikkust ning tagavad, et 
fondi toetusele juurdepääsemisel ei 
kohaldata diskrimineerimist soo, rassi, 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse ega 
seksuaalse sättumuse alusel.

Komisjon ja liikmesriigid tagavad meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse ning soolise aspekti 
integratsiooni edendamise fondi
rakendamise eri etappidel.

Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et hoida fondi rakendamise eri 
etappidel, eriti fondist toetuse saamisel, ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek viib käesoleva mittediskrimineerimise sätte sõnastuse kooskõlla nõukogu 
määruse, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, artikli 16 sõnastusega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 40
Artikli 10 lõige 1

1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 
hindamise alusel määrab komisjon 
võimalikult kiiresti kindlaks rahalise toetuse 
suuruse, mis eraldatakse kättesaadavate 
vahendite piires, võttes eelkõige arvesse 
koondatavate arvu, kavandatud meetmeid ja 
selle eeldatavat maksumust.

1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 
hindamise alusel määrab komisjon 
kolmekümne päeva jooksul alates 
liikmesriigilt artikli 5 lõikega 2 kooskõlas 
oleva avalduse saamisest kindlaks rahalise 
toetuse suuruse, mis eraldatakse 
kättesaadavate vahendite piires, võttes 
eelkõige arvesse koondatavate arvu, 
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kavandatud meetmeid ja selle eeldatavat 
maksumust.

Summa ei tohi ületada 50% artikli 5.2 
punktis d osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Summa ei tohi ületada 
konkurentsikriteeriumiga hõlmatud 
piirkondade puhul 50% või 
lähenemiskriteeriumiga hõlmatud 
piirkondade puhul 70% artikli 5.2 punktis d 
osutatud hinnangulistest kogukuludest. 

Or. it

Selgitus

Arvestades, et fond on mõeldud sekkumiseks kiireloomulistel juhtudel üleilmastumise 
tagajärgedega toimetulemiseks, ei tohi komisjoni otsus rahalise toetuse andmise kohta palju 
aega võtta. Seepärast on vajalik, et määruses oleks sätestatud ajavahemik, mille jooksul 
komisjonil tuleb fondile esitatud toetuse taotlustele vastata. Enamgi veel, ELi eri 
liikmesriikide erineva majandusliku arengu valguses peaks fondi rahaline toetus neid 
erinevusi peegeldama. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 41
Artikli 10 lõike 1 teine lõik

Summa ei tohi ületada 50% artikli 5.2 
punktis d osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Summa ei tohi ületada 75% artikli 5.2 
punktis d osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Or. el

Selgitus

Fondi loomise aluseks oleva algse eesmärgi, milleks on tegelik solidaarsus üleilmastumise 
karmile mõjule avatud kohalike, piirkondlike või riiklike majandustega, tulemuslikuks 
täitmiseks on 50%line rahastamise tase väga piirav. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 42
Artikli 20 lõige 1

Artikli 17 kohase esimese aastaaruande 
alusel võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
vaadata komisjoni ettepanekul käesoleva 

Artikli 16 kohase esimese aastaaruande 
alusel võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
vaadata komisjoni ettepanekul käesoleva 
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määruse läbi tagamaks, et oleks täidetud 
fondi solidaarsuse eesmärgid ning sätetes 
oleks piisavalt arvestatud kõigi 
liikmesriikide majanduslike, sotsiaalsete ja 
territoriaalsete erisustega.

määruse läbi tagamaks, et oleks täidetud 
fondi solidaarsuse eesmärgid ning sätetes 
oleks piisavalt arvestatud kõigi 
liikmesriikide majanduslike, sotsiaalsete ja 
territoriaalsete erisustega. Kui selgub, et 
fondi eesmärkide täitmiseks ei ole aastas 
piisavalt assigneeringuid kättesaadavaks 
tehtud, siis soovitab komisjon seda 
korrigeerida. 

(Tõlkija märkus: KOM-teksti eestikeelses versioonis on ingliskeelsest algversioonist erinev 
artikli number.)

Or. el

Selgitus

Selleks et teha kindlaks, kas kättesaadavaks tehtud assigneeringutest piisab fondi loomise 
eesmärkide täitmiseks, on vajalik hinnata, kui hästi fond toimib.


