
RR\923267ET.doc PE483.708v04-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Istungidokument

A7-0005/2013

7.1.2013

***I
RAPORT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) 
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marian Harkin



PE483.708v04-00 2/154 RR\923267ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* Konsulteerimiskord
*** Nõusolekumenetlus

***I Seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II Seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III Seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014−2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0608),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 175, 42 
ja 43, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0319/2011),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust kavandatud õigusliku aluse kohta,

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

– võttes arvesse põhjendatud arvamust, mille Rootsi Kuningriigi Riksdag, Madalmaade 
Kuningriigi Senat ja Esindajatekoda ning Poola Vabariigi Senat esitasid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames ja milles 
kinnitatakse, et seadusandliku akti eelnõu ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. mai 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni, eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0005/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

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

                                               
1 ELT C 143, 22.5.2012, lk 42.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat 
lõiku ning artikleid 42 ja 43,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat
lõiku,

Selgitus

Artiklid 42 ja 43 annavad õigusliku aluse põllumajandustootjate kaasamiseks delegeeritud 
õigusaktide alusel. Teen ettepaneku kaasata põllumajandustootjad ja kõik füüsilisest isikust 
ettevõtjad käesolevasse määrusesse samadel tingimustel. Seega puudub ka vajadus eraldi 
õigusliku aluse järele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) märtsil 2010 nõustus Euroopa 
Ülemkogu komisjoni ettepanekuga 
algatada uus strateegia – Euroopa 2020. 
aasta strateegia. Euroopa 2020. aasta 
strateegia üks kolmest prioriteedist on 
kaasav majanduskasv, mis tähendab 
inimeste kõrget tööhõive taset, 
investeeringuid oskustesse, vaesuse vastu 
võitlemist ning tööturgude, koolitus- ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimist, 
et aidata inimestel muutusteks ette 
valmistuda ja nendega toime tulla ning üles 
ehitada sidusam ühiskond.

(1) märtsil 2010 nõustus Euroopa 
Ülemkogu komisjoni ettepanekuga 
algatada uus strateegia – Euroopa 2020. 
aasta strateegia. Euroopa 2020. aasta 
strateegia üks kolmest prioriteedist on 
kaasav majanduskasv, mis tähendab 
inimeste kõrget tööhõive taset, 
investeeringuid oskustesse, vaesuse vastu
võitlemist ning tööturgude ja koolitus- ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimist, 
et aidata inimestel muutusteks ette 
valmistuda ja nendega toime tulla ning üles 
ehitada kaasav ja sidus ühiskond. 
Globaliseerumise negatiivsetest mõjudest 
ülesaamine eeldab ka kogu liidus 
töökohtade loomist ja kindlat 
majanduskasvu toetavat poliitikat. 
Sotsiaalse dialoogi edendamine, 
tarbekaupade ja tarbijatele antava teabe 
kvaliteedi parandamine, teadusuuringute 
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ja innovatsiooni suurendamine, uute 
avalike ja eraõiguslike vahendite loomine 
majanduse rahastamiseks ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
arendamine – need on tulemuslikud 
vahendid liidu tootmisvõime tõstmiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 kordas 
Euroopa Parlament, et ilma piisavate 
täiendavate vahenditeta 2013. aasta 
järgses mitmeaastases finantsraamistikus 
ei saa liit ellu viia oma praeguseid 
poliitilisi prioriteete, täpsemalt Euroopa 
2020. aasta strateegiaga seotud 
prioriteete, ning Lissaboni lepinguga 
saadud uusi ülesandeid ega reageerida 
ootamatutele sündmustele; parlament 
juhtis tähelepanu asjaolule, et isegi kui 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tõuseb vahendite tase 
vähemalt 5% võrreldes 2013. aasta 
tasemega, võimaldab see vaid piiratud 
määral panustada liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmisse; 
parlament nõudis, et kui nõukogu selle 
seisukohaga ei nõustu, määratleks ta 
selgelt, millistest oma poliitilistest 
prioriteetidest või projektidest ta võiks 
loobuda, hoolimata nende tõendatud 
Euroopa lisaväärtusest.
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 oli Euroopa 
Parlament seisukohal, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (EGF) on olnud edukas ELi 
solidaarsuse väljendamisel ning 
globaliseerimise ja ülemaailmse finants-
ja majanduskriisi tagajärgede tõttu 
koondatud töötajate toetamisel, mistõttu 
see tuleks uues mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitada. Euroopa 
Parlament väljendas siiski veendumust, et 
EGFi toetuse rakendamise kord on liiga 
koormav ja aeganõudev. Euroopa 
Parlament palus komisjonil pakkuda välja 
võimalusi, kuidas seda korda tulevikus 
lihtsustada ja menetlust lühendada.
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1927/2006 (Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) 
loodi Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (edaspidi EGF või „fond”) 
1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 
2013 kestva finantsraamistiku jaoks, et liit 
saaks näidata üles oma solidaarsust 

(2) Euroopa parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1927/2006 (Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) 
loodi Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (edaspidi „EGF” või 
„fond”) 1. jaanuarist 2007 kuni 31. 
detsembrini 2013 kestva finantsraamistiku 
jaoks. Fond võimaldab liidul väljendada 
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töötajatega, kes on kaotanud töö maailma 
kaubanduses globaliseerumise tõttu 
toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, ning abistada neid kiirel 
tööturule tagasipöördumisel. EGFi 
esialgne eesmärk on jäänud samaks.

solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud 
töö maailmakaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, samuti sekkuda väikestel 
tööturgudel isegi seal, kus koondatute arv 
jääb allapoole fondi mobiliseerimiseks 
nõutavat künnist. Kiire sekkumise 
võimaldamiseks peaks fond oma 
menetlusi võimalikult lihtsustama ning 
tagama kohalike ja piirkondlike asutuste 
eriteadmisi kasutades koostoime teiste 
liidu fondidega. EGFi esialgne eesmärk on 
jäänud samaks, kuna see võimaldab, 
olgugi tagasihoidlikus mahus, pakkuda 
töö kaotanud töötajatele nende eripära 
arvestavaid teenuseid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades fondi 
eesmärki, mis on pakkuda abi 
eriolukordades ja ootamatutel asjaoludel, 
peaks EGF jääma mitmeaastasest 
finantsraamistikust väljapoole.

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades fondi 
eesmärki anda abi eriolukordades ja 
ootamatutel asjaoludel, peaks EGF jääma 
mitmeaastasest finantsraamistikust 
väljapoole, et liidul oleks 
kiirreageerimismehhanism abi andmiseks 
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tööhõivekriiside ajal.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 pidas Euroopa 
Parlament väga tähtsaks säilitada 
erivahendid (paindlikkusinstrument, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, Euroopa Liidu Solidaarsusfond, 
hädaabireserv), mida saaks kasutusele 
võtta konkreetsest juhtumist olenevalt, 
ning selleks nende kasutamist veelgi 
lihtsustada, eraldada neile piisavad 
vahendid ning võib-olla luua edaspidi 
uusi instrumente, ning rõhutas, et need 
täiendavad rahastamisvahendid tuleb 
kasutusele võtta liidu meetodit järgides.
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Määruse (EÜ) nr 1927/2006 
reguleerimisala laiendati 2009. aastal 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 546/2009 Euroopa majanduse 
elavdamise kava osana, et hõlmata ka 
töötajaid, kes on kaotanud töö üleilmse 
finants- ja majanduskriisi tulemusena. Et
võimaldada EGFil sekkuda tulevaste 
kriisiolukordade puhul, peab selle

(4) Määruse (EÜ) nr 1927/2006 
reguleerimisala laiendati 2009. aastal 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 546/2009 Euroopa majanduse 
elavdamise kava osana, et hõlmata ka 
töötajaid, kes on kaotanud töö üleilmse 
finants- ja majanduskriisi tulemusena. 
Komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
tugevale toetusele vaatamata lõpetas 
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reguleerimisala hõlmama koondamisi, mis 
tulenevad ulatuslikest majandushäiretest, 
mille on vallandanud ootamatu kriis, mis 
on võrreldav 2008. aastal 
maailmamajandust tabanud finants- ja 
majanduskriisiga.

Euroopa Ülemkogu nn kriisierandite 
tegemise. Arvestades, et 82% kõigist 
aastatel 2009 ja 2010 fondile tehtud 
taotluste aluseks olid nn kriisierandi 
kriteeriumid, tuleb võimaldada EGFil 
tulevaste kriisiolukordade puhul sekkuda. 
Fondi reguleerimisala peab hõlmama 
koondamisi, mis tulenevad ulatuslikest 
majandushäiretest, mille on vallandanud 
ootamatu kriis.

Selgitus

Tähtis on rõhutada Euroopa Parlamendi ja komisjoni toetust kriisist tingitud erandite 
tegemise pikendamisele ning vajadust rakendada jätkuvalt kriisisekkumismehhanismi, 
toetades seda argumenti olemasolevate statistiliste andmetega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) EGFi olemasolust sõltumata peaksid 
EL ja liikmesriigid välja töötama 
töökohtade loomist ja majanduskasvu 
edendavad tegevuspoliitikad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Töökoha kaotamise negatiivne mõju 
on veelgi teravam teatavate rühmade 
jaoks, kellele on tööturule naasmine 
keeruline, eriti madala kvalifikatsiooniga 
või kvalifitseerimata naistöötajate, 
üksikemade ning hoolduskohustustega 
naiste jaoks. Finants- ja majanduskriis 
ning selle mõju avaliku sektori 
rahastamise piiramisele on viinud edasise 
töökohtade arvu vähenemiseni ning 
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ebakindluse suurendamiseni miljonites 
naiste jaoks, eriti kui neil on ajutine või 
osalise tööajaga leping või kui nad teevad 
hooajatööd. Seepärast peaks EGF olema 
ühtmoodi kättesaadav kõigi töölepingute 
korral.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi (Dublinis asuv 
Eurofound) raames tegutsev Euroopa 
Muutuste Järelevalvekeskus koostab 
komisjonile ja asjaomastele 
liikmesriikidele kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid analüüse, et aidata 
hinnata globaliseerumise trende ja EGFi 
kasutamist, samuti saab keskus edukalt 
koostada aktiivse tööturupoliitika 
meetmete mõjuhinnanguid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 

välja jäetud
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mittepõllumajanduslikule tegevusele.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolseimad piirkonnad, ning 
erandlikel asjaoludel võib taotluse esitada 
väiksema koondamiste arvu puhul.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et vähendada komisjonil 
taotluste hindamisele kuluvat aega, 
peaksid liikmesriigid esitama taotlused 
oma riigikeeles ja ühes Euroopa Liidu 
institutsioonide töökeeltest.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
ametlikust seisundist ning töölepingu või 
töösuhte liigist. Seetõttu tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel lugeda koondatud 
töötajateks nii tähtajalise töölepinguga 
töötajaid, ajutisi töötajaid kui ka 
mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevaid 
omanikke, samuti füüsilisest isikust 
ettevõtjaid, kes peavad oma tegevuse 
lõpetama või tegevusala muutma.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 
lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames. See 
hõlmab põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või märkimisväärselt 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
kaubanduslepingu parafeerimisega ning 
lõpeb kolm aastat pärast nende täielikku 
rakendamist.

välja jäetud
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Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti jätkusuutlikku 
töösuhtesse naasta, kas siis oma 
tegevusalal või väljaspool seda, või 
võimaldada neil neid palganud ettevõtte 
tegevuse lõpetamise korral see ettevõte 
ühistu vormis üle võtta. Rahaline toetus 
peaks liikmesriikide või äriühingute 
liikmesriigi või liidu õigusest või 
kollektiivlepingutest tulenevatele mis 
tahes rahalistele kohustustele lisanduma, 
mitte aga neid asendama. Seetõttu tuleks 
piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti, ning ettevõtetel tuleks 
lubada ja soovitada EGFist toetatavaid 
meetmeid täiendavalt rahastada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele. 
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mille 
tulemusena leiavad koondatud töötajad 
jälle tööd. Meetmete kavandamisel tuleks 
ka täiel määral arvesse võtta strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke ning ette näha 
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meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates
taotluse esitamisest.

tööturu edasisi arenguid ja seal vajatavaid 
oskusi. Liikmesriigid peaksid püüdlema 
eesmärgi poole, et kõik töötajad, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid kvaliteetse 
ja pikaajalise töö või uue tegevuse kolme
kuu jooksul pärast meetmete lõpuleviimist.

Selgitus
EGFi üks lisandväärtusi on see, et fond võib täiendada ja tõhustada muid ELi algatusi. EGF 
peaks looma töötajate jaoks kohandatud individuaalsed paketid, mis samas oleksid suunatud 
ka strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisele, ning nende kahe vajaduse vahel tuleb 
leida tasakaal.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid peaksid aktiivse 
tööturupoliitika meetmete kooskõlastatud 
paketi kavandamisel pöörama erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele, sealhulgas noortele, 
vanemaealistele ja vaesuse ohus olevatele 
töötajatele, kuna neil rühmadel on kriisi 
ja globaliseerumise tõttu eriti raske 
tööturule naasta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Soolise võrdõiguslikkuse austamist 
nimetatakse strateegias „Euroopa 2020” 
läbivalt üheks liidu põhiväärtuseks. 
Seepärast peaks lisaks Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse paktile (2011–2020) ka 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõte tagama selle, et EGFi 
rahastatud prioriteetide elluviimine aitab 
saavutada soolist võrdõiguslikkust.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks, et koondatud töötajaid 
tõhusalt ja kiiresti aidata, peaksid 
liikmesriigid tegema kõik endast oleneva, 
et esitada korrektselt täidetud taotlused. 
Täiendava teabe esitamine peaks olema 
erandlik ja ajaliselt piiratud.

(11) Nagu märkis Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, on üks EGFi 
alakasutamise põhjuseid selle kasutamise 
menetluse aeglus. Selleks, et koondatud 
töötajaid tõhusalt ja kiiresti aidata, peaksid 
liikmesriigid koostöös kõigi tasandite 
juhtorganitega tegema kõik endast 
oleneva, et õigeaegselt esitada korrektselt 
täidetud taotlused, ja Euroopa 
institutsioonid peaksid tegema kõik neist 
sõltuva, et taotlusi kiiresti hinnata. Seda 
võib hõlbustada komisjoni ja riikide 
juhtorganite aktiivne kahepoolne 
vastasmõju ning selge teabevahetus. 
Komisjon peaks fondi tulemuslikkuse 
tagamiseks kiiresti otsustama taotluste 
vastuvõtmise või tagasilükkamise.
Täiendava teabe esitamine peaks olema 
erandlik ja ajaliselt piiratud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide, 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, ja 
peaksid neid võimaluse korral täiendama.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleb lisada erisätted EGFi 
kasutamise juhtumite ja tulemuste teabe-
ja kommunikatsioonitegevuste kohta. Et 
tagada suurem tõhusus laiema 
avalikkusega suhtlemisel ning komisjoni 
algatatud kommunikatsioonimeetmete 
tugevam sünergia, peaksid käesoleva 
määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.

(13) Arvestades, et liikmesriikides teatakse 
EGFist vähe, tuleb lisada erisätted fondi 
tegevusest teavitamise ja teadlikkuse 
tõstmise, parimate tavade näidete 
edendamise ja EGFi tulemuste kohta. Et 
tagada kodanike põhjalikum teavitamine 
ning eeskätt see, et VKEde omanikud ja 
tööandjad oleksid EGFist teadlikud, 
peaksid käesoleva määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid abistama kõiki asjaomaseid 
osapooli ja aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada, et ELi solidaarsust 
töötajatega ei kahjustaks liikmesriikide 
vähesed kaasrahastamisvõimalused, tuleks 
kaasrahastamise määra diferentseerida nii, 
et 50 % paketi maksumusest oleks tavaline 
norm, kuid seda saaks suurendada kuni 
65 %-ni liikmesriikide puhul, kelle 
territooriumist vähemalt üks NUTS II 
tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames.

(14) Selleks et tagada, et ELi solidaarsust 
töötajatega ei kahjustaks liikmesriikide 
vähesed kaasrahastamisvõimalused, tuleks 
kaasrahastamise määra diferentseerida nii, 
et tavaline norm oleks kuni 60% paketi 
maksumusest, kuni 70% oleks nende 
taotluse esitanud liikmesriikide norm, kes 
on toetuskõlblikud määruse XX/XXXX 
(ühtekuuluvusfondi kohta) alusel, ning 
maksimum, 80% oleks nende taotluse 
esitanud liikmesriikide norm, kes saavad 
finantsabi kas ühel määruse (EÜ) nr 
1083/20061 artiklis 77 sätestatud 
tingimusel või siis Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondist.
___________
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Selgitus

Paljude riikide peamine mureküsimus on kaasrahastamine ning tegelikult ei taotle mõned 
liikmesriigid EGFi abi just madala kaasrahastamise määra tõttu. Sellepärast on lisatud eraldi 
tase, et mõned liikmesriigid saaksid kasu kõrgemast kaasrahastamise määrast. See aitab 
tagada fondi suurema kasutamise ning leevendada liikmesriikide töötajate finantsraskusi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 
kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

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

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 

(16) Iga aasta viimastel kuudel tekkivate 
vajaduste katmiseks tuleb tagada, et 1. 
septembriks oleks järel vähemalt neljandik 
EGFi aastasest maksimumsummast.
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jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Eelkõige aasta esimestel kuudel 
tekkivate nõuete täitmiseks, mil muudelt 
eelarveridadelt ümberpaigutamine on eriti 
keeruline, tuleks iga-aastases 
eelarvemenetluses jätta EGFi eelarvereale 
piisavad maksete assigneeringud.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Koondatud töötajate huvides peaksid 
liikmesriigid ja EGFi otsustusprotsessi 
kaasatud ELi institutsioonid tegema kõik 
endast oleneva, et vähendada menetlusaega 
ja lihtsustada menetlusi.

(18) Koondatud töötajate huvides peaks 
abi olema dünaamiline ning võimalikult 
kiiresti ja tõhusalt kättesaadav.
Liikmesriigid ja EGFi otsustusprotsessi 
kaasatud ELi institutsioonid peaksid
tegema kõik endast oleneva, et vähendada 
menetlusaega ja lihtsustada menetlusi ning 
tagada EGFi abi andmisega seotud 
otsuste sujuv ja kiire vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et komisjon saaks pidevalt jälgida 
EGFi toetustega saavutatavaid tulemusi, 
peaksid liikmesriigid esitama EGFi 

(19) Et Euroopa Parlament saaks teostada 
poliitilist kontrolli ning komisjon pidevalt 
jälgida EGFi toetustega saavutatavaid 
tulemusi, peaksid liikmesriigid aegsasti 
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rakendamise kohta vahe- ja lõpparuande. esitama EGFi rakendamise vahe- ja 
lõpparuanded.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
suuda liikmesriigid täielikult saavutada 
ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on 
neid parem saavutada ELi tasandil, võib 
EL võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
suuda liikmesriigid täielikult saavutada 
ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on 
neid parem saavutada ELi tasandil, võib 
EL võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale ning tuleks seega kaasata 
asjakohasele eelarvereale,

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
arukale, kaasavale ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja jätkusuutlikule 
tööhõivele, et liit saaks näidata üles oma 
solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud 
töö maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel või ootamatu kriisi tõttu, ning 
anda rahalist toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks.
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Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 %
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks 
stabiilse töökoha aasta jooksul.

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et kõik meetmetes 
osalevad töötajad leiaksid jätkusuutliku
töökoha või uue tegevuse kolme kuu 
jooksul pärast meetmete lõpuleviimist.
Seda eesmärki tuleks käesoleva määruse 
vahehindamise käigus uuesti hinnata.

Selgitus

Üks aasta kohaldamisest alates on tööturule naasmise määra mõõtmiseks liiga lühike aeg, 
sest kõigepealt ei alusta mõned liikmesriigid mõningate või kõigi meetmete võtmist enne 
heakskiidu saamist. Teiseks ei võeta arvesse neid töötajaid, kes osalevad üheaastastel või 
pikematel kursustel. Rakendamisperioodi lõpp, s.t kaks aastat alates kohaldamiskuupäevast, 
annab täpsema näitaja, iseäranis jätkusuutliku tööhõive kohta.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste
tagajärjel, mida eelkõige näitab 
märkimisväärne impordi tõus ELi, liidu
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 
või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste muutuste tagajärjel, 
mida eelkõige näitab liidu kaupade või 
teenuste ekspordi ja impordi struktuuri 
märkimisväärne muutus, liidu turuosa 
kahanemine vastavas sektoris või tegevuse 
üleviimine kolmandatesse riikidesse, ning 
juhul kui nimetatud koondamistel on 
märgatav kahjulik mõju kohalikule, 
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majandusele; piirkondlikule või riigi majandusele;

Selgitus

Tuleks hõlmata kõik avatud kaubandusest tulenevad suuremad muutused, ka aeglase languse 
korral.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö 
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu, eeldusel et kriisi ja 
koondamiste vahel on otsene ja tõestatav 
seos;

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö 
ootamatu kriisi, sealhulgas finants- ja 
majanduskriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu, eeldusel et kriisi ja 
koondamiste vahel on otsene ja tõestatav 
seos;

Selgitus

On tähtis, et käesoleva määruse reguleerimisala hõlmaks ka finants- ja majanduskriisi. Sõna 
„kriis” tähendab küll mis tahes kriise, kuid kuna nõukogu vähemus blokeeris praeguse, 
finantskriisist tingitud erandi kehtivuse pikendamise, tähendab sõnade „finants-” 
ja„majandus-” lisamine selget märguannet.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 

välja jäetud
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täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „töötaja” – tähtajatu lepinguga töötaja, 
kelle tööleping või töösuhe on vastavuses 
artikliga 4; või

(a) „töötaja” – isik, kellel on leping või 
töösuhe, mis on määratletud seadusega, 
mis on jõus liikmesriigis ja/või mida juhib 
liikmesriigis kehtiv seadus, või kellel on 
de facto töösuhe, sõltumata lepingulisest 
seisundist. See hõlmab tähtajalise 
lepinguga töötajaid ja renditöötajaid; või

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „töötaja” – tähtajalise lepinguga 
töötaja, nagu on määratletud nõukogu 
direktiivis 1999/70/EÜ, kelle tööleping või 
töösuhe on vastavuses artikli 4 lõike 1 
punktiga a või b, ning see lõpeb ning seda 
ei uuendata artikli 4 vastavas punktis 
sätestatud tähtaja jooksul; või

välja jäetud
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „töötaja” – renditöötaja, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/104/EÜ artiklis 3, 
kelle kasutajaettevõtja on ettevõte 
vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile a või b, 
ning lähetus kasutajaettevõttesse lõpeb
ning seda ei uuendata artikli 4 vastavas 
punktis sätestatud tähtaja jooksul; või

välja jäetud

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjad ja kõik 
deklaratsiooni kohaselt aktiivselt 
ettevõtlusega tegelevad leibkonna liikmed.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras 
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras, 
eriti VKEdega seotud ühistaotluste puhul,
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 
toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 

välja jäetud
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toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või 
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis käesoleva 
määruse tähenduses loetakse sellist 
olukorda koondamiseks.

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis käesoleva 
määruse tähenduses loetakse sellist 
olukorda koondamiseks.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 

(c) Mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate puhul arvestatakse koondamist 
alates kuupäevast, mil tegevus lõpetati või 
tegevust muudeti artiklis 2 sätestatud mis 
tahes põhjusel ning kooskõlas riiklike 
õigusaktide või haldusnormidega.



PE483.708v04-00 28/154 RR\923267ET.doc

ET

haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik töötajad, kes on kaotanud töö 
vastavalt artiklile 5 ajavahemikus, mis on 
sätestatud artikli 4 lõigetes 1, 2 või 3.

(a) kõik töötajad, kes on kaotanud töö 
vastavalt artiklile 5 ajavahemikus, mis on 
sätestatud artikli 4 lõigetes 1 ja 2.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

välja jäetud

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või 
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks. 
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), koostöömeetmed, 
täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

(a) üksikisikutele kohandatud koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine, 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
nõustamisteenused, juhendamine, 
töövahendus, ettevõtluse edendamine, 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse 
alustamise, ettevõtte asutamise ja 
ülevõtmise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse) ning koostöömeetmed;

Muudatusettepanek 48

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



PE483.708v04-00 30/154 RR\923267ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele,
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele 
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele), mis kõik tuleb anda
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed ergutamaks eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevaid või vanemaid 
töötajaid tööturule jääma või sinna naasma. 

(c) meetmed ergutamaks ebasoodsas 
olukorras olevaid, eeskätt noori töötajaid 
ning vanemaid või vaesuse ohus olevaid 
töötajaid tööturule jääma või sinna naasma.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulutused punktis b nimetatud meetmetele 
ei tohi ületada 50 % käesolevas lõikes 
sätestatud individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi teenuste kogumaksumusest.

Kulutused punktis b nimetatud meetmetele 
ei tohi ületada 25 % käesolevas lõikes 
sätestatud individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi teenuste kogumaksumusest.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsilisest isikust ettevõtjate või selliste 
isikute puhul, kes on alustanud tegevust 
ettevõtjana või kes on vahetanud 
tegevusala või seda kohandanud, ei tohi 
investeeringud füüsilisse varasse ületada 
35 000 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjate või selliste 
isikute puhul, kes on alustanud tegevust 
ettevõtjana, kes on ettevõtte üle võtnud või 
on vahetanud tegevusala või seda 
kohandanud, ei tohi investeeringud 
füüsilisse varasse ületada 25.000 eurot.

Selgitus

Võrdse kohtlemise eesmärgil vähendati ettepanekus esitatud summat 35 000 eurolt 25 000 
eurole. Töötajatele mõeldud EGFi eelarve saab olema ligikaudu 400 miljonit eurot aastas. 
Kui 2011. aastal oleks jagatud 400 miljonit eurot, oleks ühe töötaja kohta makstud keskmiselt 
23 710 eurot. Aastal 2010 oleks see summa olnud 14 888 eurot. 35 000 euro suurune summa 
tähendaks seega, et osa töötajatest ei kohelda võrdselt. Mõistlik on ühtlustada see summa 
mikrofinantseerimise ettepanekuga.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi kujundamisel võetakse 
arvesse koondamiste aluseks olevaid 
põhjusi ning prognoositakse tulevasi 
tööturu väljavaateid ja vajalikke oskusi. 
Kooskõlastatud pakett peaks olema 
kooskõlas ressursitõhusa ja ökoloogiliselt 
jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) punkti 1 lõikes b sätestatud piiratud 
ajavahemiku jooksul võetavad erimeetmed, 
mille puhul ei eeldata koondatud töötaja 
aktiivset osalemist tööotsingul või 

(a) punkti 1 lõikes b sätestatud piiratud 
ajavahemiku jooksul võetavad erimeetmed, 
mille puhul ei eeldata koondatud töötaja 
aktiivset osalemist tööotsingul või 
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koolitustegevuses; koolitustegevuses ning meetmed, mida 
võib pidada töötushüvitise asendajaks;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõikes 1 b loetletud piiratud 
ajavahemiku vältel võetavad erimeetmed, 
mis asendavad kas või ajutiselt meetmeid, 
mida liikmesriigid peavad võtma vastavalt 
riigisisestele õigusaktidele;

Selgitus

EGF peaks andma lisandväärtust, sealhulgas rahalist lisandväärtust, mitmel tasandil. Kui 
liikmesriikide finantskohustuste hulka kuulub koondatud töötajatele rahalise toetuse 
maksmine, peavad nad neid kohustusi ka ise täitma. Liikmesriigid võivad muidugi toetuste 
maksmist suurendada ning see oleks töötajatele lisastiimuliks. Muudatusettepanek aitab 
tagada, et EGFi rahalisi vahendeid ei kasutataks lihtsalt liikmesriikide kõigi kohustuste 
katmiseks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mida peab võtma ettevõtja
riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute 
kohaselt.

(b) meetmed, mida peavad võtma 
ettevõtjad või liikmesriigid riiklike 
õigusaktide või kollektiivlepingute 
kohaselt või mis asendaksid vastavaid 
kohustusi.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Individuaal kooskõlastatud 
teenustepakett tuleb koostada 
sotsiaalpartnerite ja asjaomaste töötajate 
või nende esindajatega konsulteerides.

Selgitus

EGFi vahehindamisel rõhutati, et koondatud töötajate intensiivne individuaalne toetamine on 
üks peamisi tegureid parimate tulemuste saamiseks. Seetõttu tuleb meetmete paketi 
väljatöötamisel pidada nõu töötajate või nende esindajatega. Neil juhtudel, kui seda ei tehtud, 
tekitati lootusi, mis hiljem purunesid, ning ka tulemused ei olnud head.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse esitanud liikmesriigi algatusel 
võib toetust anda ettevalmistus-, haldus-, 
teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlusmeetmetele.

3. Taotluse esitanud liikmesriigi algatusel 
võib kõige rohkem 5% individuaalse 
kooskõlastatud teenustepaketi jaoks 
taotletud EGFi toetusest eraldada 
ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja 
reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlusmeetmetele ning koostööks kõigi 
osapooltega.

Selgitus

EGFi tulemuslikkus sõltub suuresti töötajatele eraldatavast paketist ja toetuse õigeaegsusest. 
Kõik taotlused on erinevad ja kui neid esitatakse harva, ei pruugi liikmesriikidel olla piisavalt 
vajalikke ekspertteadmisi. See võib suurendada kulusid. Ka esialgsed taotlused eeldavad 
täiendavaid jõupingutusi, et tagada kõikide partnerite toimiv koostöö. Liikmesriikide 
pädevuse kasvades väheneb finantsabi vajadus.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile 
korrektselt täidetud taotluse 12 nädala 
jooksul alates artikli 4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tingimuste täitmise kuupäevast 
või vajaduse korral enne kuupäeva, mille 
on sätestanud komisjon vastavalt artikli 4 
lõikele 3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib taotluse esitanud 
liikmesriik taotlusele lisada täiendavat 
teavet kuue kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest, mille järel komisjon hindab 
taotlust olemasoleva teabe alusel. 
Komisjon viib taotluse hindamise lõpule 12
nädala jooksul alates korrektselt täidetud 
taotluse saamisest või (mittetäieliku 
taotluse puhul) kuue kuu jooksul alates 
esialgse taotluse saamisest, olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

1. Liikmesriik esitab komisjonile 
korrektselt täidetud taotluse 12 nädala 
jooksul alates artikli 4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tingimuste täitmise kuupäevast. 
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
võib taotluse esitanud liikmesriik taotlusele 
lisada täiendavat teavet kolme kuu jooksul 
alates taotluse esitamisest, mille järel 
komisjon hindab taotlust olemasoleva 
teabe alusel. Komisjon viib taotluse 
hindamise lõpule 10 nädala jooksul alates 
korrektselt täidetud taotluse saamisest või 
(mittetäieliku taotluse puhul) kuue kuu 
jooksul alates esialgse taotluse saamisest, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem.

Selgitus

Õigeaegsuse suurt tähtsust arvestades peavad liikmesriigid kõigiti püüdma tagada oma 
avalduse võimalikult kiire esitamise. Sellele kaasaaitamiseks soovitatakse suurendada 
liikmesriikidele antavat rahalist toetust ning soovitatakse tungivalt liikmesriikidel ja 
komisjonil teha aktiivselt koostööd.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 

(a) maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
ning koondamiste vahelise seose
põhjendatud analüüs. Kõnealune analüüs 
peab põhinema kõige asjakohasemal 
tasandil antaval statistilisel ja muul teabel, 
et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist;
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sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui ettevõte jätkab pärast 
koondamisi tegevust, üksikasjalik selgitus 
tema juriidiliste kohustuste kohta ning 
meetmete kohta, mida ta on võtnud 
koondatud töötajate eest hoolitsemiseks;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) töötajate oskuste üldiseloomustus 
ning nende kõigi väljaõppe- ja 
koolitusvajaduste esialgne hinnang;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral koondamisi teostavate (c) vajaduse korral koondamisi teostavate 
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ettevõtete, tarnijate või tootmisahela 
järgmise etapi tootjate, sektorite ning 
asjaomaste töötajate kategooriate 
kindlaksmääramine;

ettevõtete, tarnijate või tootmisahela 
järgmise etapi tootjate, sektorite ning 
asjaomaste töötajate kategooriate 
kindlaksmääramine soo- ja 
vanusegruppide lõikes;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koondatud töötajatele suunatud 
individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi iga osa hinnanguline 
maksumus;

(e) koondatud töötajatele suunatud 
individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osade hinnanguline 
maksumus ja kirjeldus;

Selgitus

Nii nagu eelarve ise, peaks ka taotlus sisaldama individuaalse teenustepaketi osade kirjeldust. 
See annab selgema ülevaate nii ELi institutsioonidele kui ka töötajatele endile. Ühtlasi 
hõlbustab see lõpphinnangu andmist, sest saavutatud tulemusi saab taotlusega võrrelda.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) selle kirjeldus, kuidas kooskõlastatud 
teenustepaketi meetmed aitavad riigi ja 
piirkondlikul tasandil täita strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke;

Selgitus

EGF peaks suurendama ELi lisandväärtust. Töötajate individuaalse teenustepaketi ja 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide vaheline tasakaal aitaks seda lisandväärtust luua.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse asjaomaste töötajate või nende 
esindajate, sotsiaalpartnerite, kohalike ja 
piirkondlike asutuste või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

Selgitus

EGFi vahehindamisel rõhutati, et koondatud töötajate intensiivne individuaalne toetamine oli 
üks peamisi tegureid, mis tagas parimad tulemused. Seetõttu tuleb meetmete paketi 
väljatöötamisel pidada nõu töötajate või nende esindajatega. Neil juhtudel, kui seda ei tehtud, 
tekitati asjatuid lootusi, mis hiljem purunesid, ning ka tulemused ei olnud head.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) liikmesriigis meetmepaketti 
teostavate asutuste nimed;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kinnitus, et EGFi toetus vastab Euroopa 
Liidu riigiabi menetluslikele ja sisulistele 
eeskirjadele, ning kinnitus, et
individuaalsed teenused ei asenda 
meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma 
siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute 
kohaselt;

(h) kinnitus, et EGFi toetus vastab Euroopa 
Liidu riigiabi menetluslikele ja sisulistele 
eeskirjadele, ning selgitus, miks
individuaalsed teenused ei asenda 
meetmeid, mida ettevõtted või 
liikmesriigid peavad võtma siseriikliku või 
liidu õiguse või kollektiivlepingute 
kohaselt;

Selgitus

EGF peaks andma lisandväärtust, sealhulgas rahalist lisandväärtust, mitmel tasandil. Kui 
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liikmesriikide finantskohustuste hulka kuulub koondatud töötajatele rahalise toetuse 
maksmine, peavad nad neid kohustusi ka ise täitma. Liikmesriigid võivad muidugi toetuste 
maksmist suurendada ning see oleks töötajatele lisastiimuliks. Muudatusettepanek aitab 
tagada, et EGFi rahalisi vahendeid ei kasutataks lihtsalt liikmesriikide kõigi kohustuste 
katmiseks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) riikliku kaasrahastamise allikad; (i) riikliku eel- või kaasrahastamise ja 
vajaduse korral muu kaasrahastamise 
allikad;

Selgitus

Kui meetmete kaasrahastamisega on seotud ettevõtjad või äriühingud, tuleb seda näidata.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) teave selle kohta, kas ettevõte (välja 
arvatud mikroettevõtted ja VKEd) on 
eelmise viie aasta jooksul saanud riigiabi 
või toetust liidu Ühtekuuluvusfondist või 
struktuurifondidest;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) vajaduse korral kõik muud nõuded, 
mis võivad olla kehtestatud artikli 4 lõike 
3 kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktis.

välja jäetud
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Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EGFi tegevustulemuste 
parandamiseks tuleks sotsiaalpartnerid 
kaasata kohe fondi toetuste taotlemise 
menetluse alguses.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetused koondatud töötajatele 
täiendavad liikmesriigi meetmeid, mis on 
võetud riigi, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil.

1. Toetused koondatud töötajatele 
täiendavad liikmesriigi meetmeid, mis on 
võetud riigi, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, sealhulgas liidu fondidest 
rahastatavaid meetmeid.

Selgitus

EGF ja ESF on täiendavad poliitikameetmed ja nende kahe fondi vaheline vastastoime võib 
aidata tagada Euroopa lisaväärtust.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks. 
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik koondatud töötajatele kui 
üksikisikutele solidaarsuse ja ajutise ning 
ühekordse toe pakkumiseks. EGFi 
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vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega.

toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega, ning ei tohi asendada 
meetmeid, mille eest vastutavad 
liikmesriigid või ettevõtted.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja taotluse esitanud liikmesriik 
tagavad oma vastutusala piires liidu fondist 
saadava toetuse kooskõlastamise.

3. Komisjon ja taotluse esitanud liikmesriik 
tagavad oma vastutusala piires liidu fondist 
saadava toetuse kooskõlastamise.
Komisjon ja taotluse esitanud 
liikmesriigid teavitavad kogu 
taotlemisprotsessi jooksul taotlusega 
seotud osapooli jätkuvast hindamisest.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, et 
toetatavad konkreetsed meetmed ei saa 
toetust liidu muudest 
rahastamisvahenditest.

4. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, et 
toetatavad konkreetsed meetmed ei saa 
toetust liidu muudest 
rahastamisvahenditest, et vältida selliste 
pikaajaliste programmide nagu 
struktuurifondide ja iseäranis Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kahjustamist.
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et õigus EGFi abile 
ei mõjuta õigust saada muuks otstarbeks 
toetust muudest liidu fondidest.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid tagavad meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise ning 
soolise aspekti kaasamise rahalise toetuse 
rakendamise eri etappide jooksul. 
Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et vältida rahalise 
toetuse rakendamise eri etappide jooksul ja 
sellele juurdepääsu osas diskrimineerimist 
soo, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse, töölepingu või 
töösuhte liigi alusel.

Komisjon ja liikmesriigid kohaldavad 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtet ning tagavad meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse ning soolise aspekti 
lahutamatu ja täiemahulise edendamise
rahalise toetuse rakendamise eri etappide 
jooksul. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et vältida rahalise 
toetuse rakendamise eri etappide jooksul ja 
sellele juurdepääsu osas diskrimineerimist 
soo, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse, töölepingu või 
töösuhte liigi alusel.

Selgitus

Sooline võrdõiguslikkus peaks olema fondiga lahutamatult seotud. Lihtsalt soolise 
perspektiivi toetamisest ei piisa, vaid seda tuleks täiel määral edendada. Lisaks ei tohiks 
fondile juurdepääsul esineda mingit diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon võib samuti 
anda teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele.

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon annab
õigeaegselt põhjalikku teavet koos selgete 
suunistega fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele ning asjaomastele 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele.

Selgitus

Kuna sotsiaalpartnerid osalevad konsultatsiooniprotsessis, tuleb tagada, et et ka neile antaks 
fondi kasutamise, järelevalve ja hindamisega seotud teavet.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon loob veebilehe, mis on 
kättesaadav kõikides liidu keeltes ja millel 
antakse teavet fondi kohta, juhiseid 
taotluste esitamiseks ning ajakohastatud 
teavet vastuvõetud ja tagasilükatud 
taotluste kohta, rõhutades eelarvepädevate 
institutsioonide rolli.

2. Komisjon haldab ja uuendab 
korrapäraselt veebilehte, mis on 
kättesaadav kõikides liidu keeltes ja millel 
antakse teavet fondi kohta, juhiseid 
taotluste esitamiseks, ajakohastatud teavet 
vastuvõetud ja tagasilükatud taotluste ning
eelarvepädevate institutsioonide rolli 
kohta.

Selgitus

EGFil on juba veebileht, kuid komisjon peab seda haldama ja korrapäraselt uuendama.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EGFi kasutamise juhtumite ja 3. EGFi kasutamise juhtumite ja 



RR\923267ET.doc 43/154 PE483.708v04-00

ET

tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonitoimingud teeb 
komisjon.

tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonitoimingud teeb 
komisjon, lähtudes objektiivsetest 
hinnangutest, mille eesmärk on muuta 
EGF tulemuslikumaks ning tagada, et 
ELi kodanikud ja töötajad sellest fondist 
teaksid. Komisjon koostab igal aastal 
fondi kasutamise aruanded riikide ja 
sektorite lõikes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealustele toimingutele käesoleva 
määruse alusel eraldatud vahendid peaksid 
aitama kaasa ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, eeldusel et
need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

4. Kõnealustele toimingutele käesoleva 
määruse alusel eraldatud vahendid peaksid 
aitama kaasa ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide, sealhulgas strateegia 
„Euroopa 2020” ja selle peamiste 
eesmärkide tutvustamisele, sest need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon 
hinnangu ja teeb võimalikult kiiresti 
ettepaneku rahalise toetuse suuruse kohta, 
mis võidakse eraldada kättesaadavate 
vahendite piires, võttes eelkõige arvesse 
toetatavate töötajate arvu, kavandatud 
meetmeid ja nende eeldatavat maksumust. 
Summa ei tohi ületada:
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NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % suurune 
kaasrahastamise määr on põhjendatud.

(a) 60% artikli 8 lõike 2 punktis e osutatud 
hinnangulistest kogukuludest või
(b) 70% nendest kuludest, juhul kui 
taotluse esitanud liikmesriik on määruse 
XX/XXXX (Ühtekuuluvusfondi kohta) 
kohaselt toetuskõlblik;
(c) 80% nende taotluse esitanud 
liikmesriikide kuludest, kes saavad 
finantsabi ühel määruse (EÜ) nr 
1083/20061 artiklis 77 sätestatud 
tingimusel või Euroopa Finantsstabiilsuse 
Fondist.
___________
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

Selgitus

Paljude riikide peamine mureküsimus on kaasrahastamine ning tegelikult ei taotle mõned 
liikmesriigid EGFi abi just madala kaasfinantseerimise määra tõttu. Sellepärast on lisatud 
eraldi tase, et mõned liikmesriigid saaksid kasu kõrgemast kaasfinantseerimise määrast. 
Loodetavasti aitab see tagada fondi suurema kasutamise ning lahendada liikmesriikide 
töötajate finantsprobleeme.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse 
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest taotluse esitanud 
liikmesriiki nii kiiresti kui võimalik.

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse 
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest viivitamatult taotluse 
esitanud liikmesriiki.
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis f sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tunnistades, et otsused tuleb 
langetada kiiresti, et kaasata töötajad 
võimalikult ruttu kõnealustesse 
programmidesse, püüavad institutsioonid 
menetleda taotlusi võimalikult lühikese 
aja jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon on jõudnud järeldusele, et 
EGFi kasutamise tingimused on täidetud, 

Kui komisjon on jõudnud järeldusele, et 
EGFi kasutamise tingimused on täidetud, 
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teeb ta ettepaneku fondi kasutamiseks. 
Otsuse fondi kasutuselevõtu kohta teevad 
mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
koos. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega ning Euroopa Parlament 
oma liikmete häälteenamusega ja kolme
viiendikuga antud häältest.

teeb ta ettepaneku fondi kasutamiseks. 
Otsuse fondi kasutuselevõtu kohta teevad 
mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
koos maksimaalselt ühe kuu jooksul 
pärast küsimuse neile otsustada andmist. 
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega ning Euroopa Parlament 
oma liikmete häälteenamusega ja kolme 
viiendikuga antud häältest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku 
tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus.

Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku 
tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Asjaomane 
ümberpaigutamine peab toimuma 
kooskõlas nii aasta kui ka pikaemaajaliste 
eelarveprioriteetidega. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja vähemalt 
50 % liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 
15 päeva jooksul, millele järgnevad 
vajaduse korral vahe- ja lõppmaksed.
Eelmakse tasaarveldatakse, kui rahaline 
toetus lõpetatakse vastavalt artikli 18 
lõikele 3.

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
rahalise toetuse liikmesriigile välja 
ühekordse maksena üldjuhul 15 päeva 
jooksul.
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Selgitus

Praegune rahalise toetuse väljamaksmise mehhanism toimib hästi ning kui mõned 
liikmesriigid peavad vahendeid tagastama, siis teised mitte. Liidu rahalise toetuse 50% 
ulatuses kinnipidamine seaks liikmesriigid tõsise finantssurve alla ning võib aeglustada 
individuaalse teenustepaketi kasutuselevõttu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamise täpsed tingimused, 
eelkõige eelmakse määra ning vahe- ja 
lõppmakse korra määrab kindlaks 
komisjon artikli 15 lõikes 4 osutatud 
rahalise toetuse otsusega. Vahemakseid 
teostatakse selleks, et katta liikmesriigi 
kulutused toetuskõlblike meetmete 
rakendamisel;

välja jäetud

vahemaksete saamiseks tuleb komisjonile 
esitada kuludeklaratsioon, millele on alla 
kirjutanud akrediteeritud riigiasutuse 
esindaja vastavalt artiklile 21.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik võtab kõik artiklis 6 
sätestatud toetuskõlblikud meetmed nii 
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
24 kuud pärast artikli 8 lõike 1 kohaselt 
esitatud taotluse kuupäeva.

4. Liikmesriik võtab kõik artiklis 7 
sätestatud toetuskõlblikud meetmed nii 
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
24 kuud pärast artikli 8 lõike 1 kohaselt 
esitatud taotluse kuupäeva. Kui koondatud 
töötaja osaleb hariduse või koolituse 
eesmärgil korraldatud kursusel, mis 
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kestab kaks aastat või kauem, kaetakse 
kahe aasta kursusel osalemise kulud, kui 
koondatud töötaja osaleb kursusel kohe 
järgmisel poolaastal, kuid mitte hiljem kui 
üks aasta pärast taotluse esitamise 
kuupäeva.

Selgitus

Mõnedel EGFi toetust saanud töötajatel keelati toetuse kasutamine hariduse või koolituse 
eesmärgil korraldatud üle kahe aasta kestvate kursuste tarbeks. Kui mõned kursused algavad 
alles septembris ning kuna liikmesriigid ei eralda igakord rahalisi vahendeid kohe alates 
taotluse esitamise kuupäevast, tähendab see, et katta saab ainult kursuse ühe aasta kulud. Et 
raha või laenud ei ole tavaliselt koondatud töötajatele kättesaadavad, ei saa nad tegelikult 
sellistel kursustel osaleda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Töökohtade kaitsmiseks kiiret rahalist 
sekkumist nõudvatel erandlikel 
asjaoludel, nt kui suletud ettevõtte 
koondatud töötajad kavatsevad ettevõtte 
üle võtta, võib kõnealuse summa ette välja 
maksta/eelrahastada liikmesriik või 
organisatsioon, keda liikmesriik loeb 
sellise rahalise sekkumise eest 
vastutavaks, kuna ülevõtmisi käsitlevate 
kohtute kehtestatud tähtajad on sageli 
lühemad kui käesolevas määruses 
kehtestatud menetluseks kuluv aeg.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 7 lõikele 3 vastavad kulutused on 
toetuskõlblikud kuni aruande esitamise 
kuupäevani.

6. Artikli 7 lõikele 3 vastavad kulutused on 
toetuskõlblikud kuni lõpparuande
esitamise kuupäevani.



RR\923267ET.doc 49/154 PE483.708v04-00

ET

Selgitus

Tähtis on välja tuua, et tegemist on mitte vahearuande, vaid lõpparuandega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 15 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist või kuupäevaks, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis,
esitab liikmesriik komisjonile vahearuande 
rahalise toetuse kasutamise kohta, mis 
sisaldab teavet juba toimunud meetmete 
rahastamise, aja ja liigi kohta ning 
taotlusele järgnenud 12 kuu jooksul 
tööturule naasnute või uue tegevusala 
leidnute määra.

1. Hiljemalt 18 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist esitab liikmesriik 
komisjonile vahearuande rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mis sisaldab teavet juba 
toimunud meetmete rahastamise, aja ja liigi 
kohta ning taotlusele järgnenud 15 kuu 
jooksul tööturule naasnute või uue 
tegevusala leidnute määra.

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad. Soovitatud ajavahemik on liiga lühike, et anda eelkõige tööturule 
naasmise määrast täpset ülevaadet. See kehtib eriti nende liikmesriikide kohta, kes ei hakka 
rakendusmeetmeid võtma enne, kui institutsioonid on fondi taotluse heaks kiitnud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik esitab hiljemalt kuus kuud 
pärast artikli 16 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku lõppu komisjonile rahalise 
toetuse kasutamise aruande, mis sisaldab 
teavet meetmete laadi ja peamiste 
saavutatud tulemuste kohta, taotlusega 
hõlmatud töötajate ja nende 
tööhõiveolukorra kirjeldust ning selgitust, 
milles põhjendatakse kulutusi ning 
võimaluse korral osutatakse, mil viisil 

2. Liikmesriik esitab hiljemalt kuus kuud 
pärast artikli 16 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku lõppu komisjonile põhjaliku
rahalise toetuse kasutamise aruande, mis 
sisaldab teavet meetmete laadi ja peamiste 
saavutatud tulemuste kohta, taotlusega 
hõlmatud töötajate ja nende 
tööhõiveolukorra kirjeldust ning selgitust, 
milles põhjendatakse kulutusi ning 
võimaluse korral osutatakse, mil viisil 
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kõnealused meetmed täiendavad Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

kõnealused meetmed täiendavad Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võimaluse korral tuleb andmed alati 
soo järgi jaotada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kahe aasta tagant koostatav aruanne Aastaaruanne

Selgitus

Aastaaruanne on sobilikum kui iga kahe aasta tagant koostatav aruanne, sest see võimaldab 
pidevalt hinnata fondi toimimist. See soodustab kõigil tasanditel õppimisprotsessi ja parimate 
tavade rakendamist, mis on EGFi puhul seniste kogemuste põhjal väga tähtis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
aasta juuniks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule põhjaliku kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande käesoleva määruse ja 
määruse 1927/2006 alusel võetud 
meetmete kohta. Kõnealune aruanne 
keskendub peamiselt EGFi saavutatud 
tulemustele ning sisaldab eelkõige teavet 
esitatud taotluste, vastu võetud otsuste ja 
rahastatud meetmete kohta, sealhulgas iga 
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kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega, ja rahalise toetuse eraldamise 
lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.

liikmesriigi töötajate tööturule naasmise 
määra ja meetmete täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega, ning rahalise toetuse 
eraldamise lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud. Kõik 
aruandes sisalduvad andmed jaotatakse 
võimaluse korral soo järgi.

Selgitus

Aastaaruanne on sobilikum kui iga kahe aasta tagant koostatav aruanne, sest see võimaldab 
pidevalt hinnata fondi toimimist. See soodustab kõigil tasanditel õppimisprotsessi ja parimate 
tavade rakendamist, mis on EGFi puhul seniste kogemuste põhjal väga tähtis. Aruanne peab 
muu hulgas näitama, kuidas võetud meetmed on mõjutanud tööturule naasmise määra.
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aruanne edastatakse teadmiseks 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning 
sotsiaalpartneritele.

2. Aruanne edastatakse teadmiseks 
Euroopa Kontrollikojale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning 
sotsiaalpartneritele.

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 30. juuniks 2018 vahehindamise 
saavutatud tulemuste tõhususe ja 
kestlikkuse kohta;

(a) 30. juuniks 2017 saavutatud tulemuste 
tõhususe ja kestlikkuse vahehindamise;
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Muudatusettepanek 100

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 31. detsembriks 2022 järelhindamise 
välisekspertide abil, et hinnata fondi mõju 
ja lisaväärtust.

(b) 31. detsembriks 2021 järelhindamise 
välisekspertide abil, et hinnata fondi mõju 
ja lisaväärtust.
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamise tulemused edastatakse 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja sotsiaalpartneritele.

2. Hindamise tulemused edastatakse 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Kontrollikojale,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ja 
sotsiaalpartneritele. Hindamisel antud 
soovitusi tuleks arvesse võtta tööhõivet ja 
sotsiaalvaldkonda puudutavate uute 
programmide koostamisel.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hindamised peavad näitama fondi 
vahendite kasutuskordade arvu ja 
programmide tulemusi riikide ja sektorite 
lõikes, et välja selgitada, kas EGF jõuab 
ettenähtud abisaajateni.
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollivad, kas kantud kulud on 
tehtud kontrollitavate dokumentide alusel 
ning kas kulud on korrektsed ja
seaduslikud;

(c) kontrollivad, kas kantud kulud on 
tehtud kontrollitavate dokumentide alusel 
ning kas kulud on seaduslikud ja 
nõuetekohased;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjade eiramise tuvastamise korral 
teeb liikmesriik nõutavad 
finantskorrektsioonid. Liikmesriigi 
tehtavad korrektsioonid seisnevad rahalise 
toetuse täielikus või osalises tühistamises. 
Liikmesriik nõuab tagasi iga eeskirjade 
eiramise tõttu kaotatud summa ja maksab 
selle komisjonile tagasi. Kui asjaomane 
liikmesriik ei maksa summat tagasi 
ettenähtud aja jooksul, hakatakse 
summalt arvestama viivist.

3. Eeskirjade eiramise tuvastamise korral 
teeb liikmesriik nõutavad 
finantskorrektsioonid. Liikmesriigi 
tehtavad korrektsioonid seisnevad rahalise 
toetuse täielikus või osalises tühistamises. 
Liikmesriik nõuab tagasi iga eeskirjade 
eiramise tõttu kaotatud summa ja maksab 
selle komisjonile tagasi.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olles vastutav Euroopa Liidu üldeelarve 
täitmise eest, võtab komisjon kõik 
vajalikud meetmed kontrollimaks, et 
rahastatud meetmeid viiakse ellu vastavalt 
usaldusväärse ja tõhusa finantsjuhtimise 
põhimõtetele. Iga taotluse esitanud 
liikmesriigi ülesanne on tagada, et tal on 
tõrgeteta toimivad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid; Komisjon veendub 

4. Olles vastutav Euroopa Liidu üldeelarve 
täitmise eest, võtab komisjon kõik 
vajalikud meetmed kontrollimaks, et 
rahastatud meetmeid viiakse ellu vastavalt 
usaldusväärse ja tõhusa finantsjuhtimise 
põhimõtetele. Iga taotluse esitanud 
liikmesriigi ülesanne on tagada, et tal on 
tõrgeteta toimivad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid; Komisjon veendub 
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nende süsteemide olemasolus. nende süsteemide olemasolus. Rikkumiste 
tuvastamisel tuleks alusetult tehtud 
maksed sisse nõuda eelkõige 
tasaarvlemise teel. Vajaduse korral võib 
liidu finantshuvide kaitseks vastavalt 
aluslepingu artiklile 325 kehtestada 
tõhusad, proportsionaalsed ja tõkestavad 
karistused. 

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhtudel, kui meetme tegelik kulu on 
artiklis 15 nimetatud hinnangulisest 
summast väiksem, võtab komisjon vastu 
otsuse rakendusakti kujul, millega 
nõutakse liikmesriigilt saadud rahaline 
toetus vastava summa ulatuses tagasi.

1. Juhtudel, kui meetme tegelik kulu on 
artiklis 15 nimetatud hinnangulisest 
summast väiksem ja tasaarveldamise teel 
sissenõudmine ei ole võimalik, võtab 
komisjon vastu rakendusaktid, millega 
nõutakse liikmesriigilt saadud rahaline 
toetus vastava summa ulatuses tagasi. 

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ………… ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta.

välja jäetud

Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Käesoleva määrusega antav õigus 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise päevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 4 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel [kahe 
kuu] võrra.
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Selgitus

Põllumajandustootjad on käesolevasse määrusesse kaasatud samadel tingimustel nagu kõik 
teised koondatud töötajad.
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SELETUSKIRI

EGF on asutatud selleks, et luua ELile vahend, millega näidata üles solidaarsust ja anda 
toetust neile töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste 
struktuurimuutustega maailmakaubanduses. Hiljem laiendati fondi selleks, et hõlmata 
toetusega otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajad. 
Sellega seoses on äärmiselt kahetsusväärne, et vaatamata komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
tugevale toetusele takistas nõukogu blokeeriv vähemus kriisist tingitud erandite tegemise 
jätkamist. Aastatel 2009–2010 põhinesid 82% EGFi taotlustest kriisist tingitud erandi 
tingimusel ning samal ajavahemikul kasutas fondi abi 10% koondatud töötajatest. Komisjoni 
ettepanek kaasata ootamatu kriis määruse reguleerimisalasse on seetõttu vägagi tervitatav, sest 
see võimaldab fondil reageerida koondatud töötajate tegelikele vajadustele.

Mõned komisjoni ettepanekutest annavad vastuse EGFi keskpika perioodi hinnangus välja 
toodud mureküsimustele ja soovitustele ning peaksid seega tõstma fondi toodetavat 
lisandväärtust. Ometi võib siin leida mõningaid puudusi nagu näiteks mitteasjakohane katse 
siduda EGFi kaubanduskokkulepetega, mis võivad avaldada olulist kahjulikku mõju 
põllumajandustootmisele.

Täiendavad ettepanekud

EGF tuleb muuta liikmesriikide jaoks huvipakkuvamaks ja kasutajasõbralikumaks. Sellega 
seoses tuleks anda endast parim selleks, et parandada teabevahetust ja koostööd

a) komisjoni ja nende riiklike/piirkondlike/kohalike ametiasutuste vahel, kes fondi haldavad, 
ning 

b) riigi tasandil vastutavate riiklike ametiasutuste, sotsiaalparterite, üksikute töötajate ja eri 
asjaomaste asutuste vahel. Komisjon peab tagama, et liikmesriikidel oleks võimalus õppida 
parimatest tavadest ning et nad saaksid vajalikku nõu ja juhendust. 

Kuna fondi jaoks on ülitähtis hästi korraldatud ja tõhus juhtimine, vajavad liikmesriigid ja 
komisjon piisavaid eelarvelisi vahendeid. Oodatust suuremad kulud võivad kaasneda fondist 
toetuse saamise ühekordsete või harva esitatavate, iseäranis esmakordsete taotlustega. 
Keskpika perioodi hinnangus on soovitatud, et menetluse tõrgeteta toimimine nõuab väga 
hästi organiseeritud teabevahetust, koordineerimist ja koostööd. See võib osutuda küll 
kulukaks, kuid on väärtuslik investeering, sest seniseid kogemusi arvesse võttes annab see 
paremaid tulemusi.

Individuaalsete teenuste loetelu muutmisega seotud paindlikkus suurendab fondi tõhusust 
ning aitab sel paremini reageerida töötajate vajadustele, valitsevale majanduslikule olukorrale 
ning eri sektorite oskustöötajate nappusele. 
Liikmesriikide jaoks on väga tähtis küsimus kaasrahastamine: 50% määr on osutunud fondi 
kasutamist pärssivaks. Toetan praegust ettepanekut tõsta teatud liikmesriikide jaoks 
kaasrahastamise määr 65%-le, kuid teen ka ettepaneku rakendada automaatselt 75%-list 
kaasrahastamise määra nende liikmesriikide puhul, kes saavad finantsabi ühel määruse (EÜ) 
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nr 1083/2006 artiklis 77, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1311/2011, sätestatud 
tingimusel või Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist.

Üks peamisi EGFile suunatud kriitikanooli on seotud sellega, et fond reageerib liiga aeglaselt. 
Fondi ülesehitusele vaatamata usun, et tähtaegu lühendades oleks võimalik parandada selle 
ajatõhusust. Liikmesriigid peaksid tegema kõik endast oleneva selleks, et tagada kohene 
reageerimine plaanipärastele või etteteatatud koondamistele ning alustada meetmete 
rakendamist kohe, kui fondi toetuse taotlus on esitatud. Kui ressurssidega seoses tekib 
probleeme, peavad liikmesriigid tegutsema vastavalt olukorrale ning võtma esialgu vähem 
kulukaid meetmeid.

See ergutaks liikmesriike paremini ära kasutama artikli 4 lõikes 2 sätestatud erandit, mis 
annab kõikidele liikmesriikidele – kuid põhiliselt ja esmajoones väiksematele liikmesriikidele 
või piirkondadele – juurdepääsu EGFile ka siis, kui kõik sekkumiskriteeriumid ei ole täidetud. 
Kuna tänaseni on neid kriteeriume üsna harva kasutatud, soovitan komisjonil välja anda eri 
juhenddokumendid ning jagada neil tingimustel kohaldatavate kriteeriumide kohta asjakohast 
teavet. Ebakindlus pidurdab liikmesriike, sest nad ei soovi koondatud töötajates asjatult 
lootusi äratada ning vastuvõetamatute taotluste peale aega kulutada.

Kui EGFi eesmärk on pakkuda tõelist lisandväärtust, peaks see hõlmama enamat kui 
riigisisestes õigusaktides, kollektiivlepingutes jne ette nähtud meetmed. See tagaks töötajate 
jaoks lisandväärtuse ning fondi jaoks täiendava nähtavuse ja õiguspärasuse. Liikmesriigid 
peaksid EGFi kasutama kui võimalust välja kujundada uus innovaatiline ja dünaamiline 
käsitus töötajate abistamisest nende tööturule naasmisel.

EGFi keskpika perioodi hinnangus rõhutati, et fondi maksimaalse mõju ja lisandväärtuse 
saavutamine sõltus peamiselt individuaalsete ja tõhusamate meetmepakettide pakkumisest. 
See eeldab algusest peale kohustuslikku ja pidevat konsulteerimist töötajate või nende 
volitatud esindajatega. Lisaks on vaja paindlikkust selles suhtes, kui töötajad soovivad osaleda 
kaks aastat või kauem kestvatel kursustel. EGF peaks tagama, et kaheaastastel kursustel 
osalemise kulud kaetakse juhul, kui töötaja alustab kursusega kohe järgneval poolaastal, kuid 
mitte hiljem kui üks aasta pärast liikmesriigi taotluse esitamise kuupäeva.

7-aastaseks perioodiks (2014–2020) välja pakutud maksimaalne summa on 3 miljardit eurot, 
mis teeb aastas väljamakstavaks maksimumsummaks 429 miljonit eurot. Seletuskirjas on 
põllumajanduse tarbeks soovitatud 2,5 miljardi euro suurust ülemmäära, kuid see on vaid 
ülemmäär, mitte kindlaks määratud summa. Kõikidele toetusesaajatele makstavate summade 
suurus sõltub täielikult vastaval aastal esitatud taotluste arvust. Sellest sõltub ka aastane 
maksimaalne väljamakse ning nõue, et vähemalt üks neljandik EGFi aastas maksimaalselt 
väljamakstavatest vahenditest peab jääma kättesaadavaks iga aasta 1. septembrini, et katta 
aasta lõpuni tekkida võivad vajadused. Edasi peab komisjon selgitama, kuidas toimub 
rahaliste vahendite eraldamine siis, kui fondi toetuse taotlused ületavad aastas maksimaalselt 
väljamakstava summa, ning millal esitatakse ettepanek taotleda kogu fondist abiks eraldatava 
summa või sellest suurema osa ärakasutamist enne antud aasta esimest septembrit. 

Ettepanek hõlmab tähtajalisi töötajaid, ajutisi töötajaid, mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevaid omanikke ning füüsilisest isikust 
ettevõtjaid (k.a põllumajandustootjad) ja kõiki ettevõtlusega seotud leibkonna liikmeid. Tähtis 
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on see, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt ning et kõikidel oleks võrdsetel tingimustel 
juurdepääs EGFile – seega ei ole ettepanek võtta vastu delegeeritud õigusakte 
põllumajandustootjate kaasamise kohta menetluse seisukohast asjakohane.

Põllumajanduse vaatenurgast oleksid ettepanekus esitatud summad oluliste 
kaubanduskokkulepete kompenseerimiseks täiesti ebapiisavad. Põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi läbi viidud üksikasjaliku mõjuhinnangu kohaselt tooksid kõige 
ambitsioonikamad mitmepoolsed kaubanduse liberaliseerimise läbirääkimised kõigi WTO 
liikmetega põllumajandustootjatele kaasa 7,75 miljardi euro suuruse kahju. Isegi kui see arv 
oleks 50% võrra väiksem, jääks EGFi rahalistest vahenditest ikkagi väheks. Kuna periood, 
mille jooksul põllumajandustootjad saaksid fondist abi taotleda, algab kokkuleppe 
läbirääkimiste etapist ning lõpeb kolm aastat pärast kokkuleppe täielikku rakendamist, piirab 
see ühe kaubanduskokkuleppe kohta makstavat summat. Tõsiasi, et aastas väljamakstav 
maksimaalne summa ulatub 429 miljoni euroni ning et olemasolevatest summadest puudub 
kindel ettekujutus, näitab veelgi, et EGFi vahenditest ei piisa põllumajandussektori eeldatava 
reaalse kahju korvamiseks. Minu arvates kaasati põllumajandustootjad delegeeritud 
õigusaktidega määrusse lihtsalt selleks, et kaitsta komisjoni ning hõlbustada põllumajanduse 
jaoks vastuvõetamatu kaubanduslepingu sõlmimist. Sellise lepingu allkirjastamise korral 
oleks EL pidanud kehtestama vastavalt vajadustele kohandatud ja piisava eelarvega eraldi 
instrumendi. Kõik muud variandid kahjustavad tõsiselt põllumajandussektorit.

ELil on vaja naasta kasvuteele dünaamilise töökohtade loomise tegevuskava abil, sest vastasel 
juhul langeb meile osaks kriisist taastumine ilma tööhõive paranemiseta. EGF võib aidata 
saavutada asjaomaseid eesmärke kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” nende koondatud 
töötajate toetamise abil, kes otsivad tööd, täiendavad oma seniseid oskusi, õpivad ümber või 
tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena. Fondi hinnangu kohaselt tõusis tööturule naasmise 
määr 48,1%-le ning enamasti toimus see keskpikal perioodil. Samuti selgus, et EGF abistas 
mõningaid kõige keerulisemas olukorras olevaid töötajate rühmi. Lisaks näitasid hinnangu 
tulemused paljude toetusesaajate enesekindluse suurenemist, uusi ja paremaid 
tööotsimisoskusi ning muid oskusi ja võimeid, ja kuigi kõiki toetusesaajaid ei saatnud töö 
saamisel edu, suurenes nende tööalane konkurentsivõime. Hinnang näitas sedagi, et EGFi 
kaasrahastatud meetmed aitavad tõenäoliselt vältida töötuse suurenemist.
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Pr Pervenche Berès
esimees
tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
BRÜSSEL

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) 
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)) – arvamus õigusliku 
aluse kohta

Austatud proua esimees

Palusite 30. augusti 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 
arvamust selle kohta, kas on asjakohane jätta ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43 välja 
kõnealuse ettepaneku (ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020)) õiguslikust alusest, kuna 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raporti projektis on sellekohane muudatusettepanek.

Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) (COM(2011)0608) esitas komisjon ELi 
toimimise lepingu artikli 175 ning artiklite 42 ja 43 alusel ning see edastati parlamendile 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Parlamendi õigusteenistus jõudis oma 13. septembri 2012. aasta kirjas järeldusele, et kui 
raporti projektis esitatud muudatusettepanek võetakse vastu, jääb ettepaneku õiguslikuks 
aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 175.

Õiguskomisjon arutas Teie tõstatatud küsimust oma 18. septembri 2012. aasta koosolekul ja 
otsustas lükata õigusliku aluse kaalutlemise edasi, kuni tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis on 
hääletus toimunud, et oleks võimalik paremini hinnata, kas õigusliku aluse muudatus sobib 
raporti sisuga. Kuna tööhõive- ja sotsiaalkomisjon hääletas ettepaneku üle oma 6. novembri 
2012. aasta koosolekul ja muutis õiguslikku alust, nagu raportöör oli ettepaneku teinud, 
edastan nüüd pärast 27. novembril 2012 toimunud õiguskomisjoni koosolekut Teile 
õiguskomisjoni arvamuse.

Taustteave

1. Ettepanek

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi algselt ajavahemikuks 2007–
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20131, et anda spetsiifilist ühekordset abi töötajatele, kes on kaotanud töö tootmise ja 
kaubanduse järjest ulatuslikumast üleilmastumisest tulenevate suurte struktuurimuutuste tõttu. 
Finants- ja majanduskriisi tõttu 2008. aastal vaadati EGF läbi, pidades silmas ajavahemikku 1. 
maist 2009 kuni 30. detsembrini 2011, et toetada töötajaid, kes olid töö kaotanud kriisi otsese 
mõju tõttu2. Komisjon tegi ettepaneku3, et kriisi erandit pikendataks kuni 31. detsembrini 
2013, st kuni määruse (EÜ) nr 1927/2006 rakendusperioodi lõpuni.

Komisjon on nüüd esitanud kõnealuse ettepaneku eesmärgiga tagada, et EGF jätkaks 
tegutsemist hädaolukorra sekkumisvahendina ajavahemikul  2014–2020 kooskõlas 
mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 sätestatud üldpõhimõtetega. Esildatud EGFi 
määruse põhijooned on järgmised: töötajate täiendavate kategooriate lisamine; 
globaliseerimise mõjude ja ootamatute kriiside hõlmamine, kusjuures arvestada tuleb ka uute 
kaubanduslepingute negatiivse mõjuga põllumajandustootjatele; suurem rõhuasetus 
aktiivsetele meetmetele, mistarvis piiratakse toetusi; halduskoormuse vähendamine 
menetluste lihtsustamise ja lühendamisega.

Mis puudutab põllumajandustootjaid, siis esildatud määrus sisaldab erisätteid, mis 
võimaldavad liikmesriikidel taotleda rahalist toetust põllumajandustootjatele, et aidata neil 
kohaneda uue turuolukorraga, mis tuleneb ELi sõlmitud kaubanduslepingust. Toetust saab 
taotleda ajavahemikuks alates asjaomase lepingu parafeerimisest kuni kolme aasta 
möödumiseni liberaliseerimise meetmete rakendamisest, eeldusel et kõnealused meetmed 
põhjustasid impordi olulise suurenemise Euroopa Liitu, mis käivitas märkimisväärse 
hinnalanguse ELi, riiklikul või piirkondlikul tasandil. Sel eesmärgil sisaldab ettepanek hulga 
sätteid, mis konkreetselt käsitlevad põllumajandustootjaid (nt seoses reguleerimisalaga (artikli 
2 punkt c), sekkumiskriteeriumidega (artikli 4 lõige 3), toetuskõlblike töötajatega (artikli 6 
punkt c), toetuskõlblike meetmetega (artikli 7 lõige 1), taotlustega (artikli 8 lõike 2 punkt a) ja 
kulude toetuskõlblikkusega (artikkel 14)). Sekkumiskriteeriumide üksikasjad määrab 
komisjon kindlaks delegeeritud õigusaktidega (artikli 4 lõige 3, artikkel 24). 
Põllumajandustootjatele makstavate toetuste finantsjuhtimist hakatakse reguleerima tulevase 
määrusega ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta (artikkel 
23).

2. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis 6. novembril 2012. aastal vastu võetud raport
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportöör Marian Harkin tegi oma raporti projektis ettepaneku 
muuta komisjoni ettepanekut sel moel, et jätta välja põllumajandustootjatele mõeldud 
erimeetmed. Esildatud määruse reguleerimisala hõlmaks küll põllumajandustootjad, kuid 
nende suhtes kohaldataks samu sätteid, mis kehtivad muude töötajate suhtes. Ühtlasi soovitas 
raportöör õiguslikust alusest välja jätta ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis vastu võetud raportis on seda lähenemisviisi järgitud ning 

                                               
1 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).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 
26).
3 Komisjoni 10. juuni 2011. aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta 
(COM(2011)0336).
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ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43 on õiguslikust alusest välja jäetud. Tekstist on välja 
võetud kõik viited põllumajandustootjatele, sh nendega seotud erisätted 
(muudatusettepanekud 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 
93, 106, 107). Raportis esitatud korduv selgitus on, et „põllumajandustootjad on käesolevasse 
määrusesse kaasatud samadel tingimustel kui kõik teised koondatud töötajad”.

3. Kõnealused õiguslikud alused

a) Ettepaneku õiguslik alus

Ettepaneku aluseks on ELi toimimise lepingu artikkel 175 ning artiklid 42 ja 43.

ELi toimimise lepingu artikkel 175 on sõnastatud järgmiselt:

„Liikmesriigid teostavad ja koordineerivad oma majanduspoliitikat niisugusel viisil, et 
saavutada ka artiklis 174 seatud eesmärgid. Liidu poliitika ja meetmete kavandamisel ja 
rakendamisel ning siseturu rajamisel võetakse arvesse artiklis 174 seatud eesmärke ning 
aidatakse k a a s a  nende saavutamisele. Liit toetab nende eesmärkide saavutamist 
struktuurifondide (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusosakond; 
Euroopa Sotsiaalfond; Euroopa Regionaalarengu Fond) Euroopa Investeerimispanga ja teiste 
olemasolevate rahastamisvahendite kaudu võetavate meetmetega.

[...]

Kui osutuvad vajalikuks fondidevälised erimeetmed ja ilma et see piiraks liidu muu poliitika 
raames otsustatud abinõude kohaldamist, võivad Euroopa Parlament ja nõukogu sellised 
meetmed vastu võtta, tehes otsuse seadusandliku tavamenetluse kohaselt pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega.”

ELi toimimise lepingu artikkel 174, millele viidatakse artiklis 175, on sõnastatud järgmiselt:

„Selleks et edendada oma igakülgset harmoonilist arengut, töötab liit välja ja rakendab
meetmeid majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks.

Iseäranis taotleb liit eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist 
kõige ebasoodsamates piirkondades.

Asjaomaste regioonide puhul pööratakse erilist tähelepanu maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja regioonidele, kus valitsevad rasked ja püsivad 
ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele.”

Artiklid 42 ja 43, mis moodustavad samuti osa õiguslikust alusest, mille esitas komisjon, on 
sõnastatud järgmiselt:

„ELi toimimise lepingu artikkel 42
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Konkurentsieeskirju käsitleva peatüki sätteid kohaldatakse põllumajandussaaduste tootmise ja 
nendega kauplemise suhtes ainult selles ulatuses, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu 
artikli 43 lõike 2 raames ning vastavalt seal ettenähtud menetlusele määravad, võttes arvesse 
artiklis 39 seatud eesmärke.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal lubada toetust anda:
a) struktuuriliste või looduslike tingimuste tõttu halvemuses olevate ettevõtjate kaitseks;
b) majandusarengu programmide raames.

ELi toimimise lepingu artikkel 43

1. Komisjon esitab ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega artikli 40 
lõikes 1 ettenähtud ühise korralduse vormidest ning käesolevas jaotises täpsustatud meetmete 
rakendamiseks.

Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud põllumajandusküsimuste 
omavahelist seotust.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega artikli 40 lõikes 1 ettenähtud ühise 
põllumajanduse turukorralduse ning muud ühise põllumajanduspoliitika ja ühise 
kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud sätted.

3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste 
ja koguseliste piirangute kehtestamise ning kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise 
kohta. [...]"

b) Õigusliku aluse muutmise ettepanek

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palus õiguskomisjonilt arvamust selle kohta, kas on asjakohane 
jätta ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43 välja õiguslikust alusest, nii et jääks üksnes ELi 
toimimise lepingu artikkel 175.

Analüüs

1. Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtted
Euroopa Kohtu praktika põhjal, mis käsitleb õigusliku aluse valikut, võib välja tuua teatavad 
põhimõtted. Esiteks, pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja 
menetlusele, on õige õigusliku aluse valik konstitutsioonilise tähtsusega1. Teiseks peab ELi 
lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt iga institutsioon tegutsema talle aluslepinguga antud 
volituste piires2. Kolmandaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti 
õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja 
                                               
1 Arvamus 2/2000, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; otsus kohtuasjas C-370/07: komisjon vs.
nõukogu, EKL 2009, lk I-8917, punktid 46–49; arvamus 1/08, teenustekaubanduse üldleping, EKL 2009, lk I-
11129, punkt 110.
2 Otsus kohtuasjas C-403/07: Euroopa Parlament vs. komisjon, EKL 2007, lk I-9045, punkt 49 ja selles viidatud 
kohtupraktika.
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mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”1. Neljandaks, mis puudutab mitut 
õiguslikku alust, kui ELi õigusakti kontrollimise käigus selgub, et sellega taotletakse kahte 
eesmärki või et sellega reguleeritakse kahte valdkonda ning üks neist on määratletav peamise 
või ülekaalukana, samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus 
õiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus2.
Teisalt, kui õigusaktil on üheaegselt mitu eesmärki või ta hõlmab mitut valdkonda, mis on 
lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks teisejärguline või teistega võrreldes 
kaudsem, peab kõnealune õigusakt põhinema mitmel asjaomasel aluslepingu sättel3.

2. Komisjoni esildatud määruse eesmärgid ja sisu
Esildatud määruse eesmärk on luua „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa fond (edaspidi 
EGF või „fond”) mitmeaastaseks finantsraamistikuks ajavahemikus 1. jaanuar 2014 – 31. 
detsember 2020 (artikli 1 lõik 1). EGFi eesmärk on aidata kaasa „ELi majanduskasvule ja 
tööhõivele, et liit saaks näidata üles oma solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate kaubanduslepingute tagajärjel või ootamatu kriisi tõttu, ning anda 
rahalist toetust nende kiireks tööturule tagasipöördumiseks või põllumajandustegevuse 
muutmiseks või märkimisväärseks kohandamiseks” (artikli 1 lõik 2).

Põllumajandustootjatele suunatud meetmetega seoses selgitatakse ettepaneku põhjenduses 5, 
et „EGFi reguleerimisala tuleks laiendada, et lihtsustada põllumajandustootjate kohanemist 
uue turuolukorraga, mis tuleneb rahvusvahelistest kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille tagajärjel põllumajandustootjad peavad oma tegevust 
muutma või märkimisväärselt kohandama, et olla struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nende üleminekut mittepõllumajanduslikule tegevusele”. Põhjenduses 8 
selgitatakse tagamaid, miks põllumajandustootjad tuleks kaasata EGFi reguleerimisalasse.

Kavandatavaid meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks, eeskätt põllumajandustootjatele 
suunatud erimeetmeid, on üksikasjalikumalt kirjeldatud eespool („Taustteave” punkt 1).

3. Komisjoni ettepaneku õiguslik alus
Komisjon selgitab kahe õigusliku aluse (ELi toimimise lepingu artikkel 175 ning artiklid 42 ja 
43) valikut järgimiselt: „Artikli 175 kolmandas lõigus on sätestatud, et kui osutuvad 
vajalikuks struktuurifondide ja ühise põllumajanduspoliitika välised erimeetmed [...], võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu sellised meetmed vastu võtta, tehes otsuse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt [...]”. Lisaks väidab komisjon, et põllumajandustootjatele suunatud 
kavandatavate meetmetega seoses „võib EGFi toetusi käsitada abina põllumajandustegevusele 
ja meetmena, mis on võetud ELi põllumajanduspoliitika eesmärgi täitmiseks”, seetõttu on 
artiklid 42 ja 43 sobivaks õiguslikuks aluseks nende meetmete puhul4.

Tõepoolest, kavandatavad meetmed töötajate toetamiseks on selgelt meetmed, mille eesmärk 

                                               
1 Vt kõige hiljutisem otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.
2 Otsus kohtuasjas C-42/97: parlament vs. nõukogu, EKL 1999, lk I-868, punktid 39–40; otsus kohtuasjas C-
36/98: Hispaania vs. nõukogu, EKL 2001, lk I-779, punkt 59; otsus kohtuasjas C-211/01: komisjon vs. nõukogu, 
EKL 2003, lk I-8913, punkt 39.
3 Otsus kohtuasjas C-165/07: komisjon vs. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11; otsus kohtuasjas C-178/07:
komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43-56.
4 COM(2011)0608, seletuskiri, lk 8.
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on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning eelkõige 
lahendada spetsiifilised probleemid, mis võivad seda ühtekuuluvust kahjustada. Seega on 
tegemist meetmetega, mille jaoks ELi toimimise lepingu artikkel 175 on sobivaks õiguslikuks 
aluseks.

Põllumajandussektori meetmete puhul ei saa siiski tuvastada eri regioonide arengutaseme 
ühtlustamist või mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades (vt ELi 
toimimise lepingu artikli 174 teine lõik). Vastupidi, põllumajandustootjate puhul on EGF 
mõeldud solidaarsus- ja kriisivahendina, millega leevendada uute kaubanduslepingute 
negatiivset mõju teatavatele põllumajandustegevustele. ELi toimimise lepingu artikli 39 
lõikes 1, milles määratakse kindlaks ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid, on punktis c 
märgitud eesmärgina „stabiliseerida turud”1 ning ELi toimimise lepingu artikli 39 lõikes 2, 
milles on välja toodud aspektid, mida tuleks arvesse võtta ühise põllumajanduspoliitika 
väljatöötamisel, on ühe aspektina kirjas „põllumajandusliku tegevuse eripära, mis tuleneb 
põllumajanduse sotsiaalsest struktuurist ning põllumajanduspiirkondade struktuurilistest ja 
looduslikest erinevustest”2. 

ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 sätestab ühise põllumajanduspoliitika jaoks üldise 
õigusliku aluse. ELi toimimise lepingu artikkel 42 käsitleb konkurentsieeskirjade kohaldamist 
ja riigiabi andmise lubamist.

Seega peaks komisjoni esitatud määruse ettepanek põhinema tõepoolest ELi toimimise 
lepingu artikli 175 kolmandal lõigul ning artiklil 42 ja artikli 43 lõikel 2.

4. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportis esitatud muudatused komisjoni ettepanekule
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportis, mis võeti vastu 6. novembril 2012, on ettepanekust 
välja jäetud põllumajanduspoliitikaga seonduv eesmärk. Määruses kavandatavad kriteeriumid 
ja meetmed töötajate jaoks, kes ei ole põllumajandustootjad, kuuluvad selgelt, nagu on 
eespool selgitatud, ühtekuuluvuspoliitika alla. Kui neid kohaldada ka põllumajandussektoris, 
siis oleks neil ka selles sektoris – nagu teisteski sektorites – eesmärgiks leevendada maailma 
kaubanduses toimunud muutuste ja ootamatute kriiside tagajärgi. Eelnevat arvesse võttes 
võiks määruse õiguslikuks aluseks olla üksnes ELi toimimise lepingu artikkel 175 ning vaja ei 
oleks lisada ELi toimimise lepingu artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2.

                                               
1ELi toimimise lepingu artikli 39 lõige 1:
"1) Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid on:
a) tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning põllumajandusliku tootmise ratsionaalse 
arengu tagamise ja tootmistegurite, eelkõige tööjõu optimaalse kasutamise teel;
b) selle kaudu kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, eelkõige 
põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise teel;
c) stabiliseerida turud;
d) tagada varude kättesaadavus;
e) tagada mõistlikud tarbijahinnad.”
2 ELi toimimise lepingu artikli 39 lõige 2:
"2) Ühise põllumajanduspoliitika ja selle rakendamise erimeetodite väljatöötamisel võetakse arvesse:
a) põllumajandusliku tegevuse eripära, mis tuleneb põllumajanduse sotsiaalsest struktuurist ning 
põllumajanduspiirkondade struktuurilistest ja looduslikest erinevustest;
b) vajadust viia asjakohaseid kohandamisi ellu järk-järgult;
c) tõsiasja, et liikmesriikides kujutab põllumajandus endast kogu rahvamajandusega tihedalt seotud sektorit.
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Õiguskomisjoni soovitus

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 27. novembri 2012. aasta koosolekul. Sellel 
koosolekul otsustas õiguskomisjon 16 poolthäälega, vastuhääli ei olnud ja erapooletuks jäi 
üks liige1, soovitada, et ettepaneku puhul võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) kasutataks õigusliku 
alusena ELi toimimise lepingu artiklit 175.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), 
Franēoise Castex (aseesimees), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Klaus-Heiner Lehne (esimees), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészįros, Angelika 
Niebler, Evelyn Regner (aseesimees), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.
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RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014−2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Arvamuse koostaja: Iuliu Winkler

LÜHISELGITUS

Üldised tähelepanekud

Õigusakti ettepaneku eesmärgiks on pikendada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi (EGF) olemasolu ja ettepanekus tehakse mitu muudatust, püüdes muuta EGFi 
tõhusamaks.

Arvamuse koostaja toetab EGFi olemasolu ja kutsub üles arendama seda mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kehtivusperioodil kui fondi, mis on täienduseks riiklikule ja 
piirkondlikule tööhõivepoliitikale ja muudele ELi fondidele.

EGFi tugevdamine on veelgi tähtsam, arvestades seda, et EL on väga avatud 
majanduspiirkond ja seetõttu väliste šokkide poolt haavatav. EGFi kaudu tunnistab EL ka 
seda, et investeeringute ja kaubanduse liberaliseerimine on muutnud tööturu üleilmseks ja et 
selline avatus, tuues küll lõppkokkuvõttes ELi majandusele kasu, võib mõnedes piirkondades 
ja sektorites tekitada sotsiaalseid kulusid.

Esiteks tuleks EGFi arendada tõhususe ja õigluse huvides. Töötajatel, keda „kaubandus on 
sundinud ala vahetama” on keskmisest suuremad raskused uuesti töö leidmisel ja uuel 
töökohal langeb nende sissetulek keskmisest rohkem. Samuti on kaubanduse tõttu ala 
vahetama sunnitud töötajate kutseoskused suurema tõenäosusega seotud kahanevate 
kutsealade ja sektoritega. 

Teiseks on suurenenud kaubanduse avatusest mõjutatud sektorite hulk, sest innovatsioon ja 
tehnoloogiad on muutnud kaupade ja teenuste tarneahela üha enam rahvusvaheliseks. Seega 
tuleks EGFi arendada, välistamata abikõlblike hulgast ühtegi tegevusala.
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Kolmandaks vajab EL kohandamismehhanismi, mille abil tulla toime kaubanduslepingute 
mõjuga ELi tööturule, mis peab olema vastavuses liidu ainupädevusega rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute sõlmimisel. See ei ole mitte ainult võrdsete võimaluste, vaid ka 
poliitökonoomia küsimus. Ei saa oodata, et ELi kodanikud toetaksid avatud kaubandust, kui 
ELil ei ole võimalik midagi ette võtta nende töötajate toetamiseks, kelle koondamise 
põhjuseks on suurem avatus kolmandate riikide konkurentide kaupadele ja teenustele. 

Ettepanekus sõnastatakse selgelt seos EGFi ja rahvusvaheliste kaubanduslepingute mõju 
vahel, tunnistades, et tulevased ELi kahepoolsed kaubanduslepingud või Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis sõlmitav mitmepoolne kokkulepe võivad mõjutada 
põllumajandustootjaid. Kuid ettepanekuga ei peaks välistama abisaajate hulgast 
mittepõllumajanduslike sektorite töötajaid, kes saavad väita, et neid on teisele tegevusalale 
sundinud rahvusvahelise kaubanduslepingu mõju.

Lisaks sellele teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et Euroopa Parlament annaks oma 
nõusoleku rahvusvahelistele kaubanduslepingutele (näiteks võimalikule ELi–Mercosuri või 
ELi–India vabakaubanduslepingule) pärast seda, kui on taganud, et EGF, eriti sellele 
eraldatud eelarve mõttes, suudab toime tulla lepingute mõjuga Euroopa tööjõule.

Ettepaneku üksikasjalik analüüs

Arvamuse koostaja nõustub muudatustega, mille eesmärgiks on kriisi tõttu 2009. aastal tehtud 
muudatuste säilitamine, eriti abikõlbliku koondamiste arvu alampiiri alandamisega ja EGFi 
kaasrahastamise määra ülempiiri suurendamisega. 

EGFi ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) lahushoidmine on samuti vajalik, sest neil on väga 
erinevad eesmärgid.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd), FIEde ja põllumajandustootjate 
hõlmamine EGFi lubatud abisaajate hulka on teretulnud samm. Seni olid nad fondi 
potentsiaalsete abisaajate hulgast de facto välistatud. Mittestandardsete töölepingutega 
töötajate hõlmamine abisaajate hulka näitab, et selle praegusel kujul olid EGFi tingimused 
liiga karmid selleks, et fond oleks saanud olla tõhus.

Siiski ei käsitleta ettepanekus EGFi peamist probleemi: keskmiselt läheb taotluse esitamisest 
väljamakse päevani 11 kuud. Komisjon seab eesmärgiks saavutada toimikute, maksete ja 
institutsioonidevaheliste kokkulepete menetlemise protsessi kiirendamisega keskmiselt 8-
kuuline soovituslik tähtaeg. Kuid eelarvemenetlus (mis nõuab, et kaks eelarvepädevat 
institutsiooni, nõukogu ja parlament, kiidaksid heaks iga EGFi vahendite kasutamise) takistab 
endiselt menetluse kiirendamist. 

Arvamuse koostaja toetab sihtprogrammide kaasrahastamist EGFi poolt. Need programmid 
peaksid alati võimaluse korral tagama, et koolitus kergendab üleminekut töökohtadele 
sellistes uutes sektorites, mis saavad tegelikult ELi avatusest kasu.

Eelarveliselt seatakse komisjoni ettepanekus kulukohustuste assigneeringute praeguseks 
aastaseks künniseks 429 miljonit eurot, mis seitsme aasta jooksul tähendab kolme miljardit 
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eurot. Sama perioodi jooksul sätestatakse põllumajandustootjatele määratud kulutuste 
ülempiiriks 2,5 miljardit eurot. Praegune aastane rahastamise maht on jäänud suures osas 
kasutamata, kuid EGFi abikõlblike taotlejate ringi laiendamine suurendab tõenäoliselt 
taotluste hulka ja seepärast tuleb ülempiir võib-olla läbi vaadata, eriti kui ELi 
kaubanduspoliitika toob kaasa mitu kaubanduslepingut, mis mõjutavad ELi töötajate 
tööhõivet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 26. märtsil 2010 nõustus Euroopa 
Ülemkogu komisjoni ettepanekuga 
algatada uus strateegia – Euroopa 2020. 
aasta strateegia. Euroopa 2020. aasta 
strateegia üks kolmest prioriteedist on 
kaasav majanduskasv, mis tähendab 
inimeste kõrget tööhõive taset, 
investeeringuid oskustesse, vaesuse vastu 
võitlemist ning tööturgude, koolitus- ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimist, 
et aidata inimestel muutusteks ette 
valmistuda ja nendega toime tulla ning üles 
ehitada sidusam ühiskond.

(1) 26. märtsil 2010 nõustus Euroopa 
Ülemkogu komisjoni ettepanekuga 
algatada uus strateegia – Euroopa 2020. 
aasta strateegia. Euroopa 2020. aasta 
strateegia üks kolmest prioriteedist on 
kaasav majanduskasv, mis tähendab 
inimeste kõrget tööhõive taset, 
investeeringuid oskustesse, vaesuse vastu 
võitlemist ning tööturgude, koolitus- ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimist, 
et aidata inimestel muutusteks ette 
valmistuda ja nendega toime tulla ning üles 
ehitada sidusam, kõiki kaasav ühiskond.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” kohaselt tuleks EGFi 
reguleerimisala laiendada, et lihtsustada 
põllumajandustootjate kohanemist uue 
turuolukorraga, mis tuleneb 
rahvusvahelistest kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille tagajärjel 

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” kohaselt tuleks EGFi 
reguleerimisala laiendada, et lihtsustada 
põllumajandustootjate kohanemist uue 
turuolukorraga, mis tuleneb 
rahvusvahelistest kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille tagajärjel 
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põllumajandustootjad peavad oma tegevust 
muutma või märkimisväärselt kohandama, 
et olla struktuurselt konkurentsivõimelisem 
või lihtsustada nendeüleminekut
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

põllumajandustootjad peavad oma tegevust 
muutma või märkimisväärselt kohandama, 
et olla struktuurselt konkurentsivõimelisem 
või lihtsustada nende üleminekut
mittepõllumajanduslikule tegevusele. 
Käesolevas määruses tuleks tunnistada, et 
seda põhimõtet võib kohaldada kõigile 
töötajatele, keda rahvusvahelised 
kaubanduslepingud on sundinud 
tegevusala vahetama, sh 
põllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud Euroopa 
Liidu poolt GATTi lepingute artikli XXIV 
alusel sõlmitud kahepoolsed lepingud või 
mitmepoolsed lepingud, mis on sõlmitud 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.

(8) Töötajate puhul, keda on mõjutanud 
rahvusvahelised kaubanduslepingud,
tuleks EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud Euroopa 
Liidu poolt GATTi lepingute artikli XXIV 
alusel sõlmitud kahepoolsed lepingud või 
mitmepoolsed lepingud, mis on sõlmitud 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames. See hõlmab põllumajandustootjaid
ja muid kaubanduse tõttu tegevusala 
vahetama sunnitud töötajaid, kes on 
muutnud või märkimisväärselt kohandanud 
oma varasemat põllumajanduslikku 
tegevust perioodi jooksul, mis algab 
kaubanduslepingu parafeerimisest ja lõpeb 
kolm aastat pärast selle täielikku 
rakendamist.

(Tõlkija märkus: COM-teksti eestikeelses tõlkes asub põhjenduse 8 teine lause vales kohas, 
põhjenduse 7 lõpus.)

Selgitus

EGFist peaks saama ELi kaubanduslepingute üldise mõjuga kohanemise sümmeetriline 
mehhanism. Kaubanduslepingud mõjutavad tööstusettevõtteid ja teenusepakkujaid samuti kui 
põllumajandust.



RR\923267ET.doc 71/154 PE483.708v04-00

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele. 
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest.

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
toovad kaasa koondatud töötajate tööle 
naasmise. Liikmesriigid peaksid püüdlema 
eesmärgi poole, et vähemalt 50% 
töötajatest, kellele meetmed on suunatud, 
leiaksid tööd või uue tegevuse 12 kuu 
jooksul alates taotluse esitamisest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide, 
eelkõige ESFi või ÜPP kaudu.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Globaliseerumise kahjulike mõjude 
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ületamine nõuab ka kogu liidus püsivate 
töökohtade loomist liidu tõelise tootmise 
taastamise strateegia kaudu, mis on 
kombineeritud ausa konkurentsiga 
peamiste tärkava turumajandusega riikide 
suhtes ning kindla majanduskasvu 
toetamise poliitikaga. Sotsiaaldialoogi 
edendamine, toodete ja tarbijatele antava 
teabe kvaliteedi parandamine, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
suurendamine, uute avalike ja 
eraõiguslike vahendite loomine 
majanduse rahastamiseks ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
arendamine – need on tulemuslikud 
vahendid liidu tootmisalase suutlikkuse 
suurendamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või ootamatu 
kriisi tõttu, ning anda rahalist toetust nende 
kiireks tööturule tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

2. EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, liidu 
majandussektoreid, eriti põllumajandust 
oluliselt mõjutavate kaubanduslepingute 
tagajärjel või ootamatu kriisi tõttu, ning 
anda rahalist toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või tegevuse
muutmiseks või märkimisväärseks 
kohandamiseks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EGFi ülesandeks on tagada, et liidul, 
kelle ainupädevuses on ühine 
kaubanduspoliitika, on ka oma piisav 
kohanemismehhanism, mis suudab 
tasakaalustada liidu sõlmitavatest 
rahvusvahelistest kaubanduslepingutest 
tulenevaid võimalikke kahjusid.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 % 
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks 
stabiilse töökoha aasta jooksul.

3. Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50% 
meetmetes osalevatest töötajatest siseneks 
tööturule aasta jooksul taotluse 
esitamisest. Kõnealust eesmärki tuleks 
käesoleva määruse vahehindamise osana 
uuesti hinnata.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab 
märkimisväärne impordi tõus ELi, liidu 
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab liidu 
kaupade või teenustega kauplemise 
ekspordi ja impordi struktuuri suur 
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või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele;

muutus, liidu turuosa kahanemine vastavas 
sektoris või tegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse, ning juhul kui 
nimetatud koondamistel on märgatav 
kahjulik mõju kohalikule, piirkondlikule 
või riigi majandusele;

Selgitus

Tuleks hõlmata kõik avatud kaubanduse tekitatud suured muutused, ka siis, kui kahanemine 
on aeglane.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad asjaomases 
põllumajandussektoris kaubanduse 
liberaliseerimise meetmeid, ning lõpeb 
kolm aasta pärast meetmete täielikku 
rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

(c) töötajatele, sealhulgas 
põllumajandustootjatele, kes on muutnud 
või kohandanud oma eelnevat tegevust või 
liikunud teise tööhõive sektorisse
ajavahemiku jooksul, mis algab sellistele 
ELi poolt sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad asjaomases 
põllumajandussektoris kaubanduse 
liberaliseerimise meetmeid, ning lõpeb 
kolm aasta pärast meetmete täielikku 
rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul või 
piirkondlikul tasandil.

Selgitus

Artikkel peaks hõlmama muid tegevusvaldkondi, mida rahvusvahelised kaubanduslepingud 
mõjutavad. Artiklis tuleks ette näha, et paljud muudele tegevusaladele sunnitud töötajad 
peavad radikaalselt oma tegevust muutma pärast seda, kui nad on avatud kaubanduse tõttu 
koondatud.



RR\923267ET.doc 75/154 PE483.708v04-00

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, enne 
kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotuks tunnistatud
leibkonna liikmed, kes juba tootsid 
toodangut, mida asjaomane 
kaubandusleping mõjutas, enne kui
asjaomast sektorit puudutavaid meetmeid 
rakendati.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras 
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras, 
eriti VKEdega seotud ühistaotluste puhul,
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

Selgitus

Muudatused on vajalikud kooskõla säilitamiseks artikli 2 punktiga c.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, vajaduse 
korral ka mõjutatud geograafilised 
piirkonnad, ning sätestatakse ELi tasandi 
potentsiaalse toetuse maksimummäär, 
kehtestatakse põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

3. Mis puutub kaubanduse tõttu ala 
vahetama sunnitud töötajatesse, 
sealhulgas vajaduse korral
põllumajandustootjatesse, siis juhul, kui 
komisjon leiab pärast kaubanduslepingu 
parafeerimist olemasoleva teabe, andmete 
ja analüüside põhjal, et artikli 2 punktis c 
sätestatud toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, vajaduse 
korral ka mõjutatud geograafilised 
piirkonnad, ning sätestatakse ELi tasandi 
potentsiaalse toetuse maksimummäär, 
kehtestatakse kaubanduse tõttu ala 
vahetama sunnitud töötajate, sealhulgas 
vajaduse korral põllumajandustootjate 
jaoks võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

Selgitus

Muudatused on vajalikud kooskõla säilitamiseks artikli 2 punktiga c.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustootjad, kes on muutnud 
või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 

(c) kaubanduse tõttu ala vahetama 
sunnitud töötajad, sealhulgas vajaduse 
korral põllumajandustootjad, kes on 
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sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

Selgitus

Muudatused on vajalikud kooskõla säilitamiseks artikli 2 punktiga c.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või 
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks. 
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

1. Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või kaubanduse 
tõttu ala vahetama sunnitud töötajate, 
sealhulgas vajaduse korral
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks, 
soovitavalt aidates kaasa üleminekule 
kasvavatesse tegevusvaldkondadesse, mis 
saavad kasu kaubanduse 
liberaliseerimisest. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Selgitus

EGF peaks arvestama seda, et kõige tõhusamad sihtprogrammid on need, mis aitavad ja 
koolitavad töötajaid, kes lähevad kahanevast sektorist üle kasvavasse majandusharusse.

Muudatusettepanek 17

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



PE483.708v04-00 78/154 RR\923267ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), koostöömeetmed, 
täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

(a) täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus 
ja ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine, 
tööotsingute toetamine, töökohtade 
loomise meetmed, kutsenõustamine, 
nõustamisteenused, juhendamine, 
ettevõtluse edendamine, füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegevuse alustamise ning 
ettevõtte asutamise või tegevusala 
vahetamise või kohandamise toetamine 
(k.a investeeringud füüsilisse varasse), 
koostöömeetmed;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu 
toetus, töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele 
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, töölevõtmise stiimulid 
tööandjatele, liikuvustoetused, elamiskulud 
või koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele või põllumajandusettevõtte 
töötaja asendusteenustele), mis kõik 
peavad toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed ergutamaks eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevaid või vanemaid 
töötajaid tööturule jääma või sinna

(c) meetmed ergutamaks eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevaid või vanemaid 
töötajaid tööturule naasma.
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naasma.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile 
korrektselt täidetud taotluse 12 nädala 
jooksul alates artikli 4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tingimuste täitmise kuupäevast 
või vajaduse korral enne kuupäeva, mille 
on sätestanud komisjon vastavalt artikli 4 
lõikele 3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib taotluse esitanud 
liikmesriik taotlusele lisada täiendavat 
teavet kuue kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest, mille järel komisjon hindab 
taotlust olemasoleva teabe alusel. 
Komisjon viib taotluse hindamise lõpule 12 
nädala jooksul alates korrektselt täidetud 
taotluse saamisest või (mittetäieliku 
taotluse puhul) kuue kuu jooksul alates 
esialgse taotluse saamisest, olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

1. Liikmesriik esitab komisjonile 
korrektselt täidetud taotluse 12 nädala 
jooksul alates artikli 4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tingimuste täitmise kuupäevast 
või vajaduse korral enne kuupäeva, mille 
on sätestanud komisjon vastavalt artikli 4 
lõikele 3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib taotluse esitanud 
liikmesriik taotlusele lisada täiendavat 
teavet kuue kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest, mille järel komisjon hindab 
taotlust olemasoleva teabe alusel. 
Komisjon viib taotluse hindamise lõpule 
kaheksa nädala jooksul alates korrektselt 
täidetud taotluse saamisest või 
(mittetäieliku taotluse puhul) kuue kuu 
jooksul alates esialgse taotluse saamisest, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem. EGFi vahendite 
kasutuselevõtmist kaaludes tagab 
komisjon, et rahalisi vahendeid 
kasutatakse sektorite, piirkondade ja 
liikmesriikide huvides, kes seda kõige 
enam vajavad.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
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või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
mõnes majandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon tagab, et õigus EGFi abile 
ei mõjuta abikõlblikkust muudest liidu 
fondidest, näiteks Euroopa Sotsiaalfondist 
või põllumajandustootjate puhul ÜPPst.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EGFi kasutamise juhtumite ja 
tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonitoimingud teeb
komisjon.

3. Komisjon teeb teabe- ja 
kommunikatsioonitoiminguid, et kõik 
liidu riigid, piirkonnad ja tööhõivesektorid 
oleksid teadlikud oma võimalustest, ning 
annab riikide ja sektorite lõikes kord 
aastas aru fondi vahendite kasutamisest.

Selgitus

Mõned liikmesriigid ei kasuta praegu piisavalt Euroopa Sotsiaalfondi. Lisaks sellele võivad 
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest nüüd kasu saada varasemast enamad sektorid ja 
abisaajad. 
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tunnistades, et otsused tuleb 
langetada kiiresti, et kaasata töötajad 
kõnealustesse programmidesse nii ruttu 
kui võimalik, püüavad institutsioonid 
menetleda taotlusi võimalikult lühikese 
aja jooksul.

Selgitus

ELi kaubanduspoliitika ja EGFi kooskõla tähendab seda, et kõnealune eelarveliste vahendite 
eraldamine EGFile tuleks enne iga vabakaubanduslepingu sõlmimist läbi vaadata. Ja sellest 
tulenevalt ei tohiks rakendada ühtegi rahvusvahelist kaubanduslepingut ilma EGFi sätteid 
selle eesmärgist lähtuvalt kohandamata.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. EGFi eelarve haldamisel nähakse ette 
tulevased vabakaubanduslepingud, mis 
tõenäoliselt toovad kaasa artiklis 1 
määratletud töötajate koondamist või 
tegevusala vahetuse, ning vajaduse korral 
tehakse ettepanek käesoleva määruse 
läbivaatamiseks, et EGFi eelarve vastaks 
jätkuvalt fondi vajadustele. Nõusoleku 
andmise rahvusvahelise lepingu 
sõlmimisele võib seada sõltuvusse EGFi 
vahendite olemasolust, mis võimaldaksid 
liidu töötajatel lepingu mõjuga kohaneda. 

Selgitus

ELi kaubanduspoliitika ja EGFi kooskõla tähendab seda, et kõnealune eelarveliste vahendite 
eraldamine EGFile tuleks enne iga vabakaubanduslepingu sõlmimist läbi vaadata. Ja sellest 
tulenevalt ei tohiks rakendada ühtegi rahvusvahelist kaubanduslepingut ilma EGFi sätteid 
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selle eesmärgist lähtuvalt kohandamata.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Need hinnangud peavad sisaldama 
fondi vahendite kasutuskordade arvu ja 
näitama programmide läbiviimist riikide 
ja sektorite lõikes, et hinnata, kas EGF 
jõuab ettenähtud abisaajateni.
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Arvamuse koostaja: Alda Sousa

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu uus määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
kohta (edaspidi EGF) (2014–2020) sisaldab mõningaid teretulnud muudatusi võrreldes praegu 
kehtiva määrusega (EÜ) nr 1927/20061, eelkõige määruse reguleerimisala laiendamist, et 
hõlmata tähtajalise töölepinguga töötajaid, koondatud ajutisi töötajaid, samuti mikroettevõtete 
ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevaid omanikke ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid. Samas muudetakse ettepanekuga EGFi töökorraldus keerukamaks 
ning ei tegelda piisavalt EGF tegevuse tulemuslikkuse ja stabiilsuse tagamisega. Käesolevas 
arvamuses on kasutatud nn kulutustele vastavat tulu taotlevat lähenemisviisi, s.t püütakse 
parandada EGFi töökorraldust, nii et ELi piiratud eelarvelisi vahendeid kasutataks sihipärasemalt 
ja need tekitaksid rohkem Euroopa lisandväärtust. Selles õigusloomega seotud arvamuses 
esitatud muudatusettepanekute taustal olevad motiveerivad asjaolud on kõigepealt EGFi 
lihtsustamine, teiseks – EGFi muutmine atraktiivsemaks vahendiks liikmesriikide jaoks, 
kolmandaks – koondatud töötajate uuesti tööle asumise tulemuste parandamine, ning neljandaks 
– piisavate ressursside tagamine koondatud töötajate koolitusmeetmeteks, võttes arvesse jätkuva 
finantskriisi ja üleilmastumisest tuleneva surve tagajärgi.

Reguleerimisala

Määrus (EÜ) nr 1927/2006 keskendub töötajatele, kui põhilisele tööga hõivatud inimeste 
kategooriale, kellele avaldavad oma kahjustavat mõju üleilmastumine, ulatuslikud 
struktuurimuutused ja ootamatud kriisid. Komisjoni ettepanekuga laiendatakse EGFi 
kohaldamisala, nii et see ei hõlmaks üksnes tähtajatu ja tähtajalise töölepinguga töötajaid, 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevaid 
omanikke (täiesti põhjendatult), vaid ka põllumajandustootjaid, kellele avaldavad mõju 
                                               
1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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rahvusvahelised kaubanduslepingud. Mis puudutab mõju eelarvele, siis põllumajandustootjate 
kaasamisega muutuks EGF tööstuse kohanemise vahendist tõenäoliselt põllumajanduse 
kohanemise vahendiks, sest kuni 5/6 rahastamise kogusummast oleks pühendatud 
põllumajandusele. Seletuskirja kohaselt jätkaks EGF tegutsemist väljaspool mitmeaastast 
finantsraamistikku maksimaalses mahus 3 miljardit eurot (2011. aasta hindades), millest 
põllumajanduse toetuseks võib kuluda kuni 2,5 miljardit. Põllumajanduse kaasamine muudab 
fondi töökorralduse keerukamaks (peale tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi (DG EMPL) tuleks kaasata ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat 
(DG AGRI), iga uue rahvusvahelise kaubanduskokkuleppega tuleks vastu võtta uued 
delegeeritud õigusaktid jne), suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse 
kohandamisele (mis on ÜPP põhieesmärk) ning muudab EGFi algse orientatsiooni reageerida 
üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele 
asjaoludele (rahvusvahelistel põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepetel on hästi 
prognoositavad tagajärjed, mis iseenesest ei ole seotud üleilmastumise mõjudega).

Liidu kaasrahastamise määr

Praeguse õigusliku aluse kohaselt hallatakse EGFi ühiselt koostöös liikmesriikidega ning 
vastavalt täiendavuspõhimõttele annavad nii EL kui ka liikmesriigid vajalikust rahastamisest 
50%. 2009. aastal lisati EGFi määrusesse nn kriisiga seotud ajutine erand, mis lubas 
liikmesriikidel enne 31. detsembrit 2011 esitatud taotluste puhul suurendada ELi osa 
kaasrahastamises 65 %-ni. Kuna ei ole võimalik jõuda konsensusele ELi kaasrahastamise 
püsivast tõstmisest 65 %-ni, tehakse ettepanek rakendada diferentseerimist, mille puhul normiks 
jääb 50% kaasrahastamine, kuid võimalus tõsta kaasrahastamine 65 %-ni nähakse ette neile 
liikmesriikidele, kus vähemalt üks NUTS II taseme piirkond on nn lähenemispiirkond 
(piirkondlik SKP jääb alla 75% ELi keskmisest). Paljud liikmesriigid, eelkõige need, keda 
võlakriis on tabanud kõige rängemalt, on erinevatel foorumitel toonud korduvalt argumente ELi 
kaasrahastamise määra püsiva tõstmise poolt. Kaasrahastamise määra tõstmine 50 %-lt 65 %-le 
2009. aastal oli kõige tähtsam tegur, mis avaldas mõju esitatud taotluste arvu järsule kasvule ning 
EGF vahendite muutumisele liikmesriikide jaoks palju atraktiivsemaks, võrreldes Euroopa 
Sotsiaalfondi ja liikmesriikide erinevate aktiivsete tööturumeetmetega. 

Tõsiselt ebastabiilse finantsolukorraga liikmesriigid

Määruses (EL) nr 1311/2011, millega muudeti määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate 
sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus 
olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist, nähakse ette võimalus tõsta liidu 
kaasrahastamise määra kümne protsendipunkti võrra, et lihtsustada liidu rahastamise juhtimist, 
kiirendada investeeringute tegemist liikmesriikides ning kasutada liidu rahalisi vahendeid 
maksimaalselt ja optimaalselt. Kuigi määrus käsitleb eeskätt Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi, on raportöör veendunud, et seda tuleks laiendada 
ka Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile.

Raportööri arvamus

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et pärast parlamendi korduvaid nõudmisi on 2012. aasta 
eelarves maksete assigneeringud summas 50 000 000 eurot kantud EGFi reale 04 05 01. Ta 
tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning 
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millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute 
ümberpaigutamist − nagu juhtus minevikus −, sest see võib raskendada EGFi poliitika 
eesmärkide saavutamist.

Raportöör peab samas kahetsusväärseks nõukogu otsust blokeerida nn kriisierandi 
pikendamise (mis võimaldaks suurendada liidu kaasrahastamise määra kuni 65 %-ni 
programmikuludest) nende taotluse puhul, mis esitatakse pärast 31. detsembrit 2011 ja palub, 
et nõukogu eelnimetatud meetme viivitamata taaskehtestaks.

Käesolev arvamus keskendub järgmistele teemadele:
 põllumajandussektori väljajätmine määruse eelnõu reguleerimisalast, kuna see ei ole 
kooskõlas määruse eesmärkidega, ning sellest tulenevalt DG AGRI-le ette nähtud eelarverea 
kustutamine;
 liidu kaasrahastamise määra tõstmine 65 %-ni kõigi liikmesriikide puhul, kasutamata 
diferentseerimist, ning veel kuni 10% võrra liikmesriikide puhul, kus on tõsised raskused 
finantsstabiilsuse säilitamisega, kooskõlas määruses (EL) nr 1311/2011 kehtestatud eeskirjadega;
 liidu rahalise toetuse liikmesriikidele eelmaksena makstava osa suurendamine 50 %-lt 
65 %-ni, pärast liidu rahalist toetust puudutava otsuse jõustumist;
 taotluste künnise alandamine 500 asemel 200 vallandatud töötajani;
 järelkontrolliperioodi pikendamine 2 aastani (24 kuud), et oleks võimalik paremini 
hinnata toetatud projekte üldiselt ning eeskätt anda hinnang tööturule naasmise määrale.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 kordas 
Euroopa Parlament, et ilma piisavate 
2013. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku täiendavate vahenditeta 
ei saa liit ellu viia oma praeguseid 
poliitilisi prioriteete, täpsemalt Euroopa 
2020. aasta strateegiaga seotud 
prioriteete, ning Lissaboni lepinguga 
saadud uusi ülesandeid ega reageerida 
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ootamatutele sündmustele; parlament 
juhtis tähelepanu asjaolule, et isegi kui 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tõuseb vahendite tase 
vähemalt 5% võrreldes 2013. aasta 
tasemega, saab liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmise suunas 
teha vaid piiratud edusamme; parlament 
nõudis, et juhul kui nõukogu ei nõustu 
selle seisukohaga, määratleks nõukogu 
selgelt, millistest oma poliitilistest 
prioriteetidest või projektidest võiks ta 
loobuda, olenemata nende tõendatud 
lisandväärtusest Euroopale.
_______________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 oli Euroopa 
Parlament arvamusel, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond (EGF) on olnud edukas ELi 
solidaarsuse väljendamisel ja toetuse 
andmisel globaliseerimise ja ülemaailmse 
finants- ja majanduskriisi tagajärgede 
tõttu koondatud töötajatele, ning see 
tuleks seetõttu järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitada. Euroopa 
Parlament väljendas siiski veendumust, et 
EGFi toetuse rakendamise kord on liiga 
aeganõudev ja koormav. Euroopa 
Parlament palus komisjonil pakkuda välja 
võimalusi, kuidas seda korda tuleviku 
jaoks lihtsustada ja menetlust lühendada.
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_______________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades fondi 
eesmärki, mis on pakkuda abi 
eriolukordades ja ootamatutel asjaoludel, 
peaks EGF jääma mitmeaastasest 
finantsraamistikust väljapoole.

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades 
ajavahemikul 2007–2013 omandatud 
kogemusi, tuleb osaliselt muuta EGFi 
reguleerimisala ja selle kasutuselevõtmise 
teatavaid eeskirju. Arvestades fondi 
eesmärki, mis on pakkuda abi 
eriolukordades ja ootamatutel asjaoludel, 
peaks EGFile eraldatud rahastamispakett
jääma mitmeaastases finantsraamistikus 
2014–2020 kindlaksmääratud 
kulukohustuste piirmäärast väljapoole ja 
olema nende suhtes täiendava 
iseloomuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1 pidas Euroopa 
Parlament vajalikuks säilitada
erivahendid (paindlikkusinstrument, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond, Euroopa Liidu Solidaarsusfond, 
hädaabireserv), mida saab kasutusele 
võtta konkreetsest juhtumist olenevalt, 
kuid mille kasutamist tuleks veelgi 
lihtsustada, eraldades neile piisavaid 
vahendeid ning luues lisaks uusi 
instrumente tulevikus, ning oli 
seisukohal, et need täiendavad 
rahastamisvahendid tuleb kasutusele võtta 
liidu meetodit järgides.
_______________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

välja jäetud
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Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi 
töökorralduse keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse 
kohandamisele ning muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside 
ootamatutele tagajärgedele reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul. 
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et vähendada komisjonil 
taotluste hindamisele kuluvat aega, 
peaksid liikmesriigid esitama taotlused 
oma riigikeeles ja ühes Euroopa Liidu
institutsioonide töökeeltest.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes on sunnitud oma 
tegevuse lõpetama.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi 
töökorralduse keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse 
kohandamisele ning muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside 
ootamatutele tagajärgedele reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele. (Tõlkija 
märkus: Eestikeelses tõlkes on põhjenduse 8 viimane lause ilmselt kogemata sattunud 
põhjenduse 7 lõppu.)

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks välja jäetud
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EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 
lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele. (Tõlkija märkus: Eestikeelses tõlkes on 
põhjenduse 8 viimane lause ilmselt kogemata sattunud põhjenduse 7 lõppu.)

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda.
Seetõttu tuleks piirata rahaliste toetuste 
hõlmamist individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata pikaajalist tööhõivet edendavatele
aktiivsetele tööturumeetmetele, mille 
eesmärk on aidata koondatud töötajatel 
kiiresti tööturule naasta, kas siis oma 
tegevusalal või väljaspool seda. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti lisaks muudele 
meetmetele, mis on siseriikliku õiguse või 
kollektiivlepingute kohaselt kas 
liikmesriikide või ettevõtete vastutuses.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest.

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid võimaluse 
korral pikaajalise ja püsiva töö või uue 
tegevuse 12 kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks, et koondatud töötajaid 
tõhusalt ja kiiresti aidata, peaksid 
liikmesriigid tegema kõik endast oleneva, 
et esitada korrektselt täidetud taotlused. 

(11) Selleks, et koondatud töötajaid 
tõhusalt ja kiiresti aidata, peaksid 
liikmesriigid tegema kõik endast oleneva, 
et esitada korrektselt täidetud taotlused. 
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Täiendava teabe esitamine peaks olema 
erandlik ja ajaliselt piiratud.

Täiendava teabe esitamine peaks olema 
erandlik ja ajaliselt piiratud. Liikmesriike 
ja komisjoni kutsutakse üles tegema 
tihedat koostööd, et täita artiklis 8 
sätestatud kasutuselevõtmise taotluste
menetlemise tähtaegu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks 
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu, ega neid dubleerida. EGF peaks 
pakkuma ainult piiratud ühekordset 
toetust, samas kui muud liidu 
poliitikavaldkonnad ja programmid 
peaksid pakkuma pikaajalist toetust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada, et ELi solidaarsust 
töötajatega ei kahjustaks liikmesriikide 
vähesed kaasrahastamisvõimalused, tuleks 
kaasrahastamise määra diferentseerida nii, 
et 50 % paketi maksumusest oleks 
tavaline norm, kuid seda saaks
suurendada kuni 65 %-ni liikmesriikide 
puhul, kelle territooriumist vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames.

(14) Selleks et tagada, et ELi solidaarsust 
töötajatega ei kahjustaks liikmesriikide 
vähesed kaasrahastamisvõimalused, tuleks 
kaasrahastamise määra suurendada kuni 65 
%-ni.
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Selgitus

Paljud liikmesriigid, eelkõige need, keda on tõsiselt tabanud võlakriis, on toonud korduvalt 
argumente ELi kaasrahastamise määra püsiva tõstmise poolt. Kaasrahastamise määra tõstmine 
50 %-lt 65 %-le 2009. aastal oli kõige tähtsam tegur, mis avaldas mõju esitatud taotluste arvu 
järsule kasvule ning EGF vahendite muutumisele liikmesriikide jaoks palju atraktiivsemaks, 
võrreldes Euroopa Sotsiaalfondi ja liikmesriikide erinevate aktiivsete tööturumeetmetega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 
kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

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

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel.

Muudatusettepanek 18



PE483.708v04-00 96/154 RR\923267ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et täita nõuded, mis tekivad 
eelkõige aasta esimeste kuude jooksul, mil 
muudelt eelarveridadelt 
ümberpaigutamine on eriti keeruline, 
tuleks iga-aastases eelarvemenetluses 
EGFi eelarvereale tekitada piisavad 
makseteks ettenähtud assigneeringud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Koondatud töötajate huvides peaksid
liikmesriigid ja EGFi otsustusprotsessi 
kaasatud ELi institutsioonid tegema kõik 
endast oleneva, et vähendada menetlusaega 
ja lihtsustada menetlusi.

(18) Koondatud töötajate huvides peaks 
abi olema dünaamiline ning nii kiiresti ja 
tõhusalt kättesaadav kui võimalik. 
Liikmesriigid ja EGFi otsustusprotsessi 
kaasatud ELi institutsioonid peaksid
tegema kõik endast oleneva, et vähendada 
menetlusaega ja lihtsustada menetlusi ning 
tagada EGFi abi andmisega seotud 
otsuste sujuva ja kiire vastuvõtmise.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et komisjon saaks pidevalt jälgida 
EGFi toetustega saavutatavaid tulemusi, 
peaksid liikmesriigid esitama EGFi 
rakendamise kohta vahe- ja lõpparuande.

(19) Et Euroopa Parlament saaks
kontrollida poliitikat ning komisjon
pidevalt jälgida EGFi toetustega 
saavutatavaid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid esitama mõistliku aja jooksul
EGFi rakendamise kohta vahe- ja 
lõpparuande.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
suuda liikmesriigid täielikult saavutada 
ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on 
neid parem saavutada ELi tasandil, võib 
EL võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
suuda liikmesriigid täielikult saavutada 
ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on 
neid parem saavutada ELi tasandil, võib 
EL võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale ning tuleks seega kaasata 
asjakohasele eelarvereale,

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule
tagasipöördumiseks või
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja arengule, tööhõivele
ja sotsiaalsele kaasatusele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel või ootamatu 
kriisi tõttu, või käesoleva määruse 
tähenduses sellistena käsitletud isikutega,
ning anda rahalist toetust nende kiireks 
tagasipöördumiseks stabiilsesse, 
kvaliteetsesse ja jätkusuutlikusse 
töösuhtesse või tegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 % 
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks 
stabiilse töökoha aasta jooksul.

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 % 
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks
pikaajalise stabiilse töökoha aasta jooksul.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 
täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul
nad juba tootsid toodangut, mida
asjaomane kaubandusleping mõjutas,
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ja kõik
ettevõttega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et nad olid juba seotud 
tegevusalaga, mida kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse olukorra 
halvenemine otseselt mõjutas.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 

välja jäetud



PE483.708v04-00 100/154 RR\923267ET.doc

ET

toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis käesoleva 
määruse tähenduses loetakse sellist 
olukorda koondamiseks.

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis käesoleva 
määruse tähenduses loetakse sellist 
olukorda koondamiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate puhul arvestatakse koondamist 
alates kuupäevast, mil tegevus lõpetati 
artiklis 2 sätestatud mis tahes põhjusel,
ning kooskõlas riiklike õigusaktide või 
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kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

haldusnormidega.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriigid võivad 
osutada fondist kaasrahastatud 
individuaalseid teenuseid koondatud 
töötajatele, kes võivad olla:

Taotluse esitanud liikmesriigid võivad 
osutada fondist kaasrahastatud 
individuaalseid teenuseid koondatud 
töötajatele, kes võivad olla:

(a) kõik töötajad, kes on kaotanud töö 
vastavalt artiklile 5 ajavahemikus, mis on 
sätestatud artikli 4 lõigetes 1, 2 või 3.

(a) kõik töötajad, kes on kaotanud töö 
vastavalt artiklile 5 ajavahemikus, mis on 
sätestatud artikli 4 lõigetes 1 või 2.

(b) töötajad, kes on kaotanud töö enne või 
pärast ajavahemikku, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktis a või lõikes 2, 
juhul kui artikli 4 lõike 2 kohane taotlus ei 
vasta artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud 
kriteeriumidele.

(b) töötajad, kes on kaotanud töö enne või 
pärast ajavahemikku, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktis a või lõikes 2, 
juhul kui artikli 4 lõike 2 kohane taotlus ei 
vasta artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud 
kriteeriumidele.

(c) põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
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reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks.
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks.
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus,
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele), mis kõik peavad toimuma 
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piiratud aja jooksul makstavad 
hüvitised, et ergutada eeskätt noori 
töötajaid omandama kõrgharidust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsilisest isikust ettevõtjate või selliste 
isikute puhul, kes on alustanud tegevust 
ettevõtjana või kes on vahetanud 
tegevusala või seda kohandanud, ei tohi 
investeeringud füüsilisse varasse ületada 
35 000 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjate või selliste 
isikute puhul, kes on alustanud tegevust 
ettevõtjana või kes on vahetanud 
tegevusala või seda kohandanud, ei tohi 
investeeringud füüsilisse varasse üldiselt
ületada 35 000 eurot.

Selgitus

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile 
korrektselt täidetud taotluse 12 nädala 
jooksul alates artikli 4 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud tingimuste täitmise kuupäevast
või vajaduse korral enne kuupäeva, mille 
on sätestanud komisjon vastavalt artikli 4 

1. Liikmesriik esitab komisjonile oma riigi 
keeles ja ühes Euroopa Liidu 
institutsioonide töökeeltest korrektselt 
täidetud taotluse 10 nädala jooksul alates 
artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tingimuste täitmise kuupäevast. 



PE483.708v04-00 104/154 RR\923267ET.doc

ET

lõikele 3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võib taotluse esitanud 
liikmesriik taotlusele lisada täiendavat 
teavet kuue kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest, mille järel komisjon hindab 
taotlust olemasoleva teabe alusel.
Komisjon viib taotluse hindamise lõpule 12
nädala jooksul alates korrektselt täidetud 
taotluse saamisest või (mittetäieliku 
taotluse puhul) kuue kuu jooksul alates 
esialgse taotluse saamisest, olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
võib taotluse esitanud liikmesriik taotlusele 
lisada täiendavat teavet nelja kuu jooksul 
alates taotluse esitamisest, mille järel 
komisjon hindab taotlust olemasoleva 
teabe alusel. Komisjon viib taotluse 
hindamise lõpule 9 nädala jooksul alates 
korrektselt täidetud taotluse saamisest või
(mittetäieliku taotluse puhul) viie kuu 
jooksul alates esialgse taotluse saamisest, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem. Euroopa Komisjon ja 
liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, 
et nimetatud tähtaegadest rangelt kinni 
pidada.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire
kohta. Kõnealune analüüs peab põhinema 
kõige asjakohasemal statistilise ja muu 
teabe tasandil, et tõestada artiklis 4 
sätestatud sekkumiskriteeriumide täitmist.
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sekkumiskriteeriumide täitmist.

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) vajaduse korral kõik muud nõuded, 
mis võivad olla kehtestatud artikli 4 lõike 
3 kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktis.

välja jäetud

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks.
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega.

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja ajutise ning 
ühekordse toe pakkumiseks. EGFi 
toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega.

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, et 
toetatavad konkreetsed meetmed ei saa 
toetust liidu muudest 
rahastamisvahenditest.

4. Taotluse esitanud liikmesriik tagab, et 
toetatavad konkreetsed meetmed ei saa 
toetust liidu muudest 
rahastamisvahenditest, et vältida 
pikaajaliste programmide, nagu 
struktuurifondide ja eriti Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kahjustamist.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni algatusel võib fondi 
rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, 
järelevalve- ja andmekogumismeetmete
ning teadmistebaasi loomise rahastamiseks 
kasutada kuni 0,5 % fondi iga-aastasest 
maksimumsummast. Seda võib ka kasutada 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalike 
haldus- ja tehnilise toe, teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete ning auditi, 
kontrolli- ja hindamismeetmete 
rahastamiseks.

1. Komisjoni algatusel võib fondi 
rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, 
järelevalve- ja andmekogumismeetmete,
teadmistebaasi loomise ning liikmesriikide 
vahel parimate tavade levitamise
rahastamiseks kasutada kuni 0,5 % fondi 
iga-aastasest maksimumsummast. Seda 
võib ka kasutada käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalike haldus- ja tehnilise 
toe, teabe- ja kommunikatsioonimeetmete 
ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete 
rahastamiseks.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon võib samuti
anda teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon peab samuti
andma teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
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sotsiaalpartneritele. sotsiaalpartneritele.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse esitanud liikmesriik annab 
rahastatavate meetmete kohta teavet ja 
avalikustab need. Teave suunatakse 
asjaomastele töötajatele, kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele, 
sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele.
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
fondi panuse nähtavus.

1. Taotluse esitanud liikmesriik annab 
rahastatavate meetmete kohta mõistliku aja 
jooksul teavet ja avalikustab need. Teave 
suunatakse asjaomastele töötajatele, 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele, 
sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele.
Selles rõhutatakse liidu rolli ja tagatakse 
fondi panuse nähtavus, näidates liidule 
loodud lisandväärtust ja edendades 
komisjoni tööd andmete kogumise 
valdkonnas, et parandada eelarve 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon loob veebilehe, mis on 
kättesaadav kõikides liidu keeltes ja millel 
antakse teavet fondi kohta, juhiseid 
taotluste esitamiseks ning ajakohastatud 
teavet vastuvõetud ja tagasilükatud 
taotluste kohta, rõhutades eelarvepädevate 
institutsioonide rolli.

2. Komisjon uuendab kasutajasõbralikult 
teemakohast veebilehte, mis on 
kättesaadav kõikides liidu keeltes ja millel 
antakse ajakohast ja rakendamisega 
seotud teavet fondi kohta selle 
kasutuselevõtmisest alates, juhiseid 
taotluste esitamiseks ning ajakohastatud 
teavet vastuvõetud ja tagasilükatud 
taotluste kohta, rõhutades eelarvepädevate 
institutsioonide rolli.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % 
kaasrahastamise määr on põhjendatud.

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 65 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon on jõudnud järeldusele, et 
EGFi kasutamise tingimused on täidetud, 
teeb ta ettepaneku fondi kasutamiseks.
Otsuse fondi kasutuselevõtu kohta teevad 
mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
koos. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega ning Euroopa Parlament 
oma liikmete häälteenamusega ja kolme 
viiendikuga antud häältest.

Kui komisjon on jõudnud järeldusele, et 
EGFi kasutamise tingimused on täidetud, 
teeb ta ettepaneku fondi kasutamiseks.
Otsuse fondi kasutuselevõtu kohta teevad 
mõlemad eelarvepädevad institutsioonid 
koos maksimaalselt ühe kuu jooksul 
pärast esildise esitamist eelarvepädevale 
institutsioonile. Nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega ning 
Euroopa Parlament oma liikmete 
häälteenamusega ja kolme viiendikuga 
antud häältest.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku 
tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus.

Fondi kasutuselevõtmise ettepaneku 
tegemisega samal ajal esitab komisjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile 
ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Asjaomane 
ümberpaigutamine peab toimuma 
selliselt, et see oleks kooskõlas nii 
eelarveaasta kui ka pikaajaliste 
prioriteetidega. Arvamuste lahknemise 
korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja vähemalt
50 % liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 
15 päeva jooksul, millele järgnevad 

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja vähemalt
60 % liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 
15 päeva jooksul, millele järgnevad 
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vajaduse korral vahe- ja lõppmaksed.
Eelmakse tasaarveldatakse, kui rahaline 
toetus lõpetatakse vastavalt artikli 18 
lõikele 3.

vajaduse korral vahe- ja lõppmaksed.
Eelmakse tasaarveldatakse, kui rahaline 
toetus lõpetatakse vastavalt artikli 18 
lõikele 3.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 15 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist või kuupäevaks, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis,
esitab liikmesriik komisjonile vahearuande 
rahalise toetuse kasutamise kohta, mis 
sisaldab teavet juba toimunud meetmete 
rahastamise, aja ja liigi kohta ning 
taotlusele järgnenud 12 kuu jooksul 
tööturule naasnute või uue tegevusala 
leidnute määra.

1. Hiljemalt 12 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist esitab liikmesriik 
komisjonile vahearuande rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mis sisaldab teavet juba 
toimunud meetmete rahastamise, aja ja liigi 
kohta ning taotlusele järgnenud 12 kuu 
jooksul tööturule naasnute või uue 
tegevusala leidnute määra.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatud meetmetega, ja rahalise toetuse 

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta ning võrdleb 
alates EGFi kasutuselevõtust saadud 
andmetega. Kõnealune aruanne keskendub 
peamiselt EGFi saavutatud tulemustele 
ning sisaldab eelkõige teavet esitatud 
taotluste, vastu võetud otsuste ja rahastatud 
meetmete kohta, sealhulgas nende 
täiendavuse kohta teistest liidu fondidest, 
eriti Euroopa Sotsiaalfondist, ja rahalise 
toetuse eraldamise lõpetamise kohta.
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eraldamise lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.

Aruandes dokumenteeritakse ka need 
taotlused, mis on piisavate assigneeringute 
puudumise või toetuskõlbmatuse tõttu 
tagasi lükatud või mille toetussummasid on 
vähendatud.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 30. juuniks 2018 vahehindamise 
saavutatud tulemuste tõhususe ja 
kestlikkuse kohta;

(a) 30. juuniks 2017 vahehindamise 
saavutatud tulemuste tõhususe ja 
kestlikkuse kohta;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 31. detsembriks 2022 järelhindamise 
välisekspertide abil, et hinnata fondi mõju 
ja lisaväärtust.

(b) 31. detsembriks 2021 järelhindamise 
välisekspertide abil, et hinnata fondi mõju 
ja lisaväärtust.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Põllumajandustootjatele makstavate 
toetuste finantsjuhtimine
Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ….. ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
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kohta. 

Selgitus

Põllumajandussektori kaasamine määruse reguleerimisvaldkonda muudab EGFi töökorralduse 
keerukamaks, suunab vahendid tööstuse kohandamiselt põllumajanduse kohandamisele ning 
muudab EGFi algse eesmärgi reageerida üleilmastumise ja kriiside ootamatutele tagajärgedele 
reageerimiseks äärmiselt prognoositavatele asjaoludele.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Käesoleva määrusega antav õigus 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise päevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 4 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel [kahe 
kuu] võrra.

Selgitus

Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte nähakse ette artikli 4 lõikes 3, mis on välja jäetud.
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EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014−2020) 
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Arvamuse koostaja: Jorgo Chatzimarkakis

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1927/2006 (Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) 
loodi Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (edaspidi EGF või „fond”) 
1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 
2013 kestva finantsraamistiku jaoks, et liit 
saaks näidata üles oma solidaarsust 
töötajatega, kes on kaotanud töö maailma 
kaubanduses globaliseerumise tõttu 
toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, ning abistada neid kiirel 
tööturule tagasipöördumisel. EGFi esialgne 
eesmärk on jäänud samaks.

(2) Euroopa parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1927/2006 (Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) 
loodi Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (edaspidi EGF või „fond”) 
1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 
2013 kestva finantsraamistiku jaoks, et liit 
saaks näidata üles oma solidaarsust 
töötajatega, kes on kaotanud töö maailma 
kaubanduses globaliseerumise tõttu 
toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, ning abistada neid kiirel 
tööturule tagasipöördumisel. Pidades 
silmas paljudes liikmesriikides endiselt 
valitsevat ebakindlat olukorda, on EGFi 
esialgne eesmärk jäänud samaks, kuna see 
võimaldab – kuigi tagasihoidlikul määral 
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– individuaalselt kohandatud teenuste 
pakkumist töötajatele, kes on kaotanud 
töö majanduse üleilmastumise poolt 
põhjustatud kollektiivsete koondamiste 
tagajärjel, millel on märkimisväärne mõju 
ettevõtte, sektori ja piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades fondi 
eesmärki, mis on pakkuda abi 
eriolukordades ja ootamatutel asjaoludel, 
peaks EGF jääma mitmeaastasest 
finantsraamistikust väljapoole.

(3) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
märgiti tunnustavalt, et EGF on paindlik 
fond, mis võimaldab toetada töötajaid, kes 
on kaotanud töö, ja aidata neil leida uus 
töökoht nii kiiresti kui võimalik. 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
kestva mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul peaks Euroopa Liit jätkama 
ühekordse abi andmist, et hõlbustada 
koondatud töötajate tööturule naasmist 
valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel, mis kannatavad ulatuslike 
majandushäirete tõttu. Arvestades fondi 
eesmärki, mis on pakkuda abi 
eriolukordades ja ootamatutel asjaoludel, 
peaks EGF jääma mitmeaastasest 
finantsraamistikust väljapoole, et anda 
liidule kiirreageerimismehhanism 
töötusega seotud kriiside ajal abi 
andmiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse esitanud liikmesriigi algatusel 
võib toetust anda ettevalmistus-, haldus-, 
teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlusmeetmetele.

3. Taotluse esitanud liikmesriigi algatusel 
võib anda toetust, mis ei ületa 5% 
kogukuludest, ettevalmistus-, haldus-, 
teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlusmeetmetele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % 
kaasrahastamise määr on põhjendatud.

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, 
kas 65 % kaasrahastamise määr on 
põhjendatud.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja vähemalt
50 % liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 
15 päeva jooksul, millele järgnevad
vajaduse korral vahe- ja lõppmaksed.
Eelmakse tasaarveldatakse, kui rahaline 
toetus lõpetatakse vastavalt artikli 18 
lõikele 3.

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja kuni 50 % 
liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 15 päeva 
jooksul, millele järgnevad vahe- ja/või
lõppmaksed. Eelmakse tasaarveldatakse, 
kui rahaline toetus lõpetatakse vastavalt 
artikli 18 lõikele 3.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega, ja rahalise toetuse eraldamise 
lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule põhjaliku
kvantitatiivse ja kvalitatiivse aruande 
eelmisel kahel aastal käesoleva määruse ja 
määruse (EÜ) nr 1927/2006 alusel võetud 
meetmete kohta. Kõnealune aruanne 
keskendub peamiselt EGFi saavutatud 
tulemustele ning sisaldab eelkõige teavet 
esitatud taotluste, vastu võetud otsuste, 
aasta jooksul pärast taotluse kuupäeva 
püsiva töökoha leidnud toetatud töötajate 
arvu ja rahastatud meetmete kohta, 
sealhulgas nende täiendavuse kohta teistest 
liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega, ja rahalise toetuse eraldamise 
lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aruanne edastatakse teadmiseks 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning 
sotsiaalpartneritele.

2. Aruanne edastatakse teadmiseks 
Euroopa Kontrollikojale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning 
sotsiaalpartneritele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamise tulemused edastatakse 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja sotsiaalpartneritele.

2. Hindamise tulemused edastatakse 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Kontrollikojale, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ja 
sotsiaalpartneritele. Hindamisel antud 
soovitusi tuleks arvesse võtta tööhõivet ja 
sotsiaalvaldkonda puudutavate uute 
programmide koostamisel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollivad, kas kantud kulud on 
tehtud kontrollitavate dokumentide alusel 
ning kas kulud on korrektsed ja 
seaduslikud;

(c) kontrollivad, kas kantud kulud on 
tehtud kontrollitavate dokumentide alusel 
ning kas kulud on seaduslikud ja
nõuetekohased;



PE483.708v04-00 120/154 RR\923267ET.doc

ET

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olles vastutav Euroopa Liidu üldeelarve 
täitmise eest, võtab komisjon kõik 
vajalikud meetmed kontrollimaks, et 
rahastatud meetmeid viiakse ellu vastavalt 
usaldusväärse ja tõhusa finantsjuhtimise 
põhimõtetele. Iga taotluse esitanud 
liikmesriigi ülesanne on tagada, et tal on 
tõrgeteta toimivad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid; Komisjon veendub 
nende süsteemide olemasolus.

4. Olles vastutav Euroopa Liidu üldeelarve 
täitmise eest, võtab komisjon kõik 
vajalikud meetmed kontrollimaks, et 
rahastatud meetmeid viiakse ellu vastavalt 
usaldusväärse ja tõhusa finantsjuhtimise 
põhimõtetele. Iga taotluse esitanud 
liikmesriigi ülesanne on tagada, et tal on 
tõrgeteta toimivad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid; Komisjon veendub 
nende süsteemide olemasolus. Kui 
tuvastatakse eeskirjade rikkumine, tuleks 
alusetult tehtud maksed sisse nõuda 
eelkõige tasaarvestamise teel. Kui see on 
asjakohane, võidakse liidu finantshuvide 
kaitsmiseks vastavalt aluslepingu artiklile 
325 kehtestada tõhusaid, 
proportsionaalseid ja tõkestavaid 
karistusi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhtudel, kui meetme tegelik kulu on 
artiklis 15 nimetatud hinnangulisest 
summast väiksem, võtab komisjon vastu 
otsuse rakendusakti kujul, millega 
nõutakse liikmesriigilt saadud rahaline 
toetus vastava summa ulatuses tagasi.

1. Juhtudel, kui meetme tegelik kulu on 
artiklis 15 nimetatud hinnangulisest 
summast väiksem ja tasaarvestamise teel 
sissenõudmine ei ole võimalik, võtab 
komisjon vastu rakendusakti, millega
nõutakse liikmesriigilt saadud rahaline 
toetus vastava summa ulatuses tagasi. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega antav õigus 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise päevast.

2. Käesoleva määrusega antav õigus 
antakse käesoleva määruse kehtimise 
ajaks.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Arvamuse koostaja: Jens Geier

LÜHISELGITUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi algselt määrusega (EÜ) nr 
1927/20061 programmiperioodiks 2007–2013, et ELil oleks võimalik näidata üles solidaarsust 
ja abistada töötajaid, kes on kaotanud töö globaliseerumise tõttu maailma kaubanduses 
toimunud oluliste struktuurinihete tagajärjel, kui koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
piirkonna või kohalikule majandusele. EGFi eesmärk oli aktiivse tööturupoliitika meetmete 
kaasrahastamisega hõlbustada töötajate tööturule naasmist majanduse tõsiste häirete all
kannatavates valdkondades, sektorites, piirkondades või tööturgudel.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kui ELi sotsiaalpoliitika rahastamisvahendi 
pakutav lisandväärtus seisneb selles, et ta annab nähtavat, konkreetset ja sihipärast rahalist 
toetust individuaalsetele programmidele, mille eesmärk on kollektiivsete vallandamiste alla 
langenud töötajate kutseoskuste ja tööhõive taastamine.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut jätkata Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi meetmetega ka pärast 2013. aastat, kuna see näitab poliitilist tahet arendada 
Euroopa sotsiaalset alussammast, mis täiendab liikmesriikide poliitikat ja taaselustab 
üleeuroopalise lähenemise kutseõppele.

Seejuures ei nõustu arvamuse koostaja komisjoni ettepanekuga laiendada EGFi kohaldamisala 
ka põllumajandussektorile, kuna arvab, et ELi ja kolmandate riikide vaheliste 
vabakaubanduslepingute väljavaated ei tohiks sõltuda Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondist. Arvamuse koostajale tundub, et 2,5 miljardit eurot, millega tahetakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu Euroopa põllumajandustootjaid 
toetada, ei ole kohane ei oma eesmärgi ega ka põllumajandussektori jaoks kavandatava 
                                               
1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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summa suuruse osas. Vastupidi, vabakaubanduslepingute läbirääkimistel peab EL tagama 
oma poliitika sidususe ühise põllumajanduspoliitikaga tervikuna.

Arvamuse koostaja toetab fondi meetmete laiendamist füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuna 
neil on kohalikel tööturgudel suur tähtsus ning seetõttu mõjutavad globaliseerumisest tingitud 
struktuurinihked neid niisama palju nagu palgatöötajaid, kuid on vastu mõttele hõlmata 
EGFiga ka mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhte-omanikke, kuna fondi 
eesmärk on keskenduda globaliseerumisest kõige rängemini mõjutatud ühiskonnagruppidele.

Suurendamaks väiksemate vallandatud töötajate rühmade võimalusi saada toetust 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondilt, teeb arvamuse koostaja ettepaneku 
alandada taotluste künnist kavandatud 500 asemel 200 vallandatud töötajale. See võiks 
positiivselt mõjutada potentsiaalseid abisaajaid ning suurendada tööturule naasmise võimalusi 
kõigis ELi piirkondades.

Eelnimetatud põhjustel toetab arvamuse koostaja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi tegevuse jätkamist, kuid juhib seejuures tähelepanu vajadusele muuta fondi 
kohaldamisala.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

välja jäetud



RR\923267ET.doc 125/154 PE483.708v04-00

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul. 
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega. 

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. 

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid kui ka ajutisi 
töötajaid ning kuni viie töötajaga väikese 
suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevaid 
omanikke ning füüsilisest isikust 
ettevõtjaid või töötajaid, kes soovivad 
asutada uut ettevõtet või võtta uue 
tuluallika loomiseks üle juba 
olemasolevat, või kes oma tegevuse 
lõpetavad.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 
lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda. 
Seetõttu tuleks piirata rahaliste toetuste 
hõlmamist individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele. 
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele. 
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
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poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates 
taotluse esitamisest.

poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates 
vahendite eraldamisest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks
EGFi rahalised toetused asendada 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega peaksid EGFi 
rahalised toetused täiendama 
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleb lisada erisätted EGFi 
kasutamise juhtumite ja tulemuste teabe-
ja kommunikatsioonitegevuste kohta. Et 
tagada suurem tõhusus laiema 
avalikkusega suhtlemisel ning komisjoni 
algatatud kommunikatsioonimeetmete 
tugevam sünergia, peaksid käesoleva 
määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.

(13) Arvestades, et liikmesriikides teatakse 
EGFist vähe, tuleb lisada erisätted 
programmi teabe- ja edendamismeetmete,
parimate tavade näidete ja EGFi 
tulemuste kohta. Et tagada suurem tõhusus 
laiema avalikkusega suhtlemisel ning 
komisjoni algatatud 
kommunikatsioonimeetmete tugevam 
sünergia, peaksid käesoleva määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 
kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 

2. EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, majanduskasvule ja 
tööhõivele, et liit saaks näidata üles oma 
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globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud 
töö maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel või ootamatu kriisi tõttu, ning 
anda rahalist toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab 
märkimisväärne impordi tõus ELi, liidu 
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 
või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele;

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab liidu 
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 
või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö 
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu, eeldusel et kriisi ja 
koondamiste vahel on otsene ja tõestatav 
seos;

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
tõttu, eeldusel et kriisi ja koondamiste 
vahel on otsene ja tõestatav seos;
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 
täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – kuni viie töötajaga väikese 
suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevad 
omanikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad
ja töötajad, kes soovivad asutada uut 
ettevõtet või võtta uue tuluallika loomiseks 
üle juba olemasolevat, ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed.
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nelja kuu jooksul kaotab mõne 
liikmesriigi ettevõttes töö vähemalt 
500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnijate 
või tootmisahela järgmise etapi tootjate 
juures;

(a) nelja kuu jooksul kaotab mõne 
liikmesriigi ettevõttes töö vähemalt 
200 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnijate 
või tootmisahela järgmise etapi tootjate 
juures;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üheksa kuu jooksul kaotab töö 
vähemalt 500 töötajat, kes töötavad
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas või 
kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et nende piirkondade 
hulgas kahes kaotab kokku töö vähemalt 
500 töötajat.

(b) üheksa kuu jooksul kaotab töö 
vähemalt 200 töötajat, kes töötavad 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas, sama 
liikmesriigi kahes külgnevas piirkonnas või 
piiriüleses piirkonnas, või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et nende piirkondade 
hulgas kahes kaotab kokku töö vähemalt 
200 töötajat.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras 
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 

2. Väikestel tööturgudel või eriolukorras, 
eriti VKEdega seotud ühistaotluste puhul, 
võib liikmesriigi poolt fondi toetuse 
saamiseks esitatud nõuetekohaselt 
põhjendatud taotlust käsitada 
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artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

vastuvõetavana isegi juhul, kui käesoleva 
artikli punktides a või b sätestatud 
sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult 
täidetud, tingimusel et koondamistel on 
tööhõivele ja kohalikule majandusele 
ulatuslik negatiivne mõju. Liikmesriik peab 
täpsustama, milline lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud sekkumiskriteerium ei ole 
täielikult täidetud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 
toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või 
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

4. Kui kuni viie töötajaga väikese 
suurusega ettevõtete juhtidena tegutsevad 
omanikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad 
ning töötajad, kes soovivad asutada uut 
ettevõtet või võtta uue tuluallika loomiseks 
üle juba olemasolevat, et muuta või 
kohandada oma tegevusala, siis käesoleva 
määruse tähenduses loetakse sellist 
olukorda koondamiseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

(c) Kuni viie töötajaga väikese suurusega 
ettevõtete juhtidena tegutsevate omanike ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate ning töötajate 
puhul, kes soovivad asutada uut ettevõtet 
või võtta uue tuluallika loomiseks üle juba 
olemasolevat, arvestatakse koondamist 
alates kuupäevast, mil tegevus lõpetati 
artiklis 2 sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 

välja jäetud
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kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või 
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks. 
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), koostöömeetmed, 
täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), abi mikroettevõtete 
loomiseks, koostöömeetmed, täpseid 
vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine; 
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele 
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele), mis kõik peavad toimuma 
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
kohta. Kõnealune analüüs peab põhinema 
kõige asjakohasemal statistilise ja muu 
teabe tasandil, et tõestada artiklis 4 
sätestatud sekkumiskriteeriumide täitmist.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui ettevõte jätkab pärast 
koondamisi tegevust, üksikasjalik selgitus 
oma juriidiliste kohustuste kohta ning 
meetmete kohta, mida ta on võtnud 
koondatud töötajate eest hoolitsemiseks;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse asjaomaste töötajate või nende 
esindajate, sotsiaalpartnerite, kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) liikmesriigis meetmepaketti 
teostavate asutuste nimed;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) teave selle kohta, kas ettevõte on 
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viimase 10 aasta jooksul saanud 
vahendeid liidu ühtekuuluvus- või 
struktuurifondidest või liidu 
toetusprogrammide kaudu infrastruktuuri 
ning ettevõtte või selle töötajate 
tegevusega seotud projektide 
rahastamiseks;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetused koondatud töötajatele 
täiendavad liikmesriigi meetmeid, mis on 
võetud riigi, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil.

1. Toetused koondatud töötajatele ei 
asenda, vaid täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, mis on võetud riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks. 
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi
eeskirjadega.

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks. 
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega, ning need ei asenda 
meetmeid, mille eest vastutavad 
liikmesriigid või ettevõtted.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et õigus EGFi abile 
ei mõjuta õigust saada toetust muudest 
liidu fondidest. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon võib samuti 
anda teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele.

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon annab ka 
selged juhised fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele ning kohalikele ja 
piirkondlikele ametiasutustele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EGFi kasutamise juhtumite ja 
tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonitoimingud teeb
komisjon.

3. Komisjon teeb teabe- ja 
kommunikatsioonitoiminguid, et kõik 
liidu riigid, piirkonnad ja tööhõivesektorid 
oleksid teadlikud oma võimalustest, ning 
annab riikide ja sektorite lõikes kord 
aastas aru fondi vahendite kasutamisest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % 
kaasrahastamise määr on põhjendatud.

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e 
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % 
kaasrahastamise määr on põhjendatud, 
võttes arvesse sotsiaalseid ja 
tööhõivenäitajaid, näiteks korrigeeritud 
kasutatavat tulu pärast sotsiaalsiirdeid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest taotluse esitanud 
liikmesriiki nii kiiresti kui võimalik.

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse 
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest viivitamatult taotluse 
esitanud liikmesriiki.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

1. Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD)
rahastatud meetmetega, ja rahalise toetuse 
eraldamise lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatud meetmetega, ja 
rahalise toetuse eraldamise lõpetamise 
kohta. Aruandes dokumenteeritakse ka 
need taotlused, mis on piisavate 
assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Need hinnangud peavad sisaldama 
fondi vahendite kasutuskordade arvu ja 
näitama programmide läbiviimist riikide 
ja sektorite lõikes, et hinnata, kas EGF 
jõuab ettenähtud abisaajateni.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Põllumajandustootjatele makstavate 

toetuste finantsjuhtimine
Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ….. ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
kohta.
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Arvamuse koostaja: Vilija Blinkevičiūtė

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Soolise võrdõiguslikkuse austamist 
nimetatakse strateegias „Euroopa 2020” 
läbivalt üheks liidu põhiväärtuseks ning 
rõhutatakse vajadust edendada soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat, et suurendada 
tööturul osalemist ning panustada 
majanduskasvu ja sotsiaalsesse 
ühtekuuluvusse. Juhtalgatuses „Uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava” 
märgitakse, et liikmesriigid peavad 
edendama töö ja eraelu ühildamise uusi 
vorme ning soolist võrdõiguslikkust. 
Lisaks võttis komisjon 2010. aastal vastu 
strateegia naiste ja meeste 
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võrdõiguslikkuse edendamiseks Euroopas. 
Selle eesmärk on naiste võimete tõhusam 
rakendamine, mis aitab kaasa ka liidu 
üldiste majanduslike ja sotsiaalsete 
eesmärkide täitmisele. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Töökohtade arvu vähenemise 
negatiivne mõju on veelgi võimendunud 
teatud rühmade puhul, kelle jaoks on 
tööturule naasmine keeruline, eriti 
madala kvalifikatsiooniga või 
kvalifitseerimata naissoost töötajatele, 
üksikemadele ning hoolduskohustustega 
naistele. Finants- ja majanduskriis ning 
selle mõju avaliku sektori rahastamise 
vähenemisele on viinud edasise 
töökohtade arvu vähenemiseni ning 
ebakindluse tekkimiseni miljonites 
naistes, eriti nendes, kellel on ajutine või 
osalise tööajaga leping või hooajatöö; 
seepärast peaks võrdne juurdepääs 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondile kehtima kõikide töövõtulepingute 
puhul.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaksid komisjon 
ja liikmesriigid tagama, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi rahastatud prioriteetide 
rakendamine aitaks kaasa naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse edendamisele 
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ning võtaks lisaks arvesse ka Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse pakti (2011–
2020). 
Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte tulemuslik rakendamine peaks 
hõlmama andmeid ja näitajaid, mis on 
jaotatud soo ning soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise eesmärkide ja kriteeriumite 
kaupa, ja kaasama soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevaid 
asutusi rakendamise erinevates etappides, 
eelkõige kavandamise, jälgimise ja 
hindamise etapis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) EGFi soolise mõõte kaitsmiseks 
tuleks erilist tähelepanu pöörata naistele, 
kes on sunnitud emaduspuhkuse ja laste 
või eakate pereliikmete hooldamise tõttu 
vastu võtma juhuslikke, ajutisi või osalise 
tööajaga töökohti.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest.

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates toetuse 
saamisest.



PE483.708v04-00 146/154 RR\923267ET.doc

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 % 
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks 
stabiilse töökoha aasta jooksul.

Artikli 2 punktide a ja b alusel fondist 
rahalist toetust saavate meetmete puhul on 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50 % 
meetmetes osalevatest töötajatest leiaks 
stabiilse töökoha aasta jooksul toetuse 
saamisest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- a) „meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõte” tähendab seda, et rahalise 
toetuse rakendamise eri etappides ei toimu 
mingisugust soolist diskrimineerimist, 
eriti sihtrühmade valikul ning 
kriteeriumide, näitajate ja abisaajate 
kindlaksmääramisel;

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused laste ja teiste 
ülalpeetavate hooldamiseks või 
põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
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tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed ergutamaks eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevaid või vanemaid 
töötajaid tööturule jääma või sinna naasma.

(c) meetmed ergutamaks eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevaid töötajaid ja 
neid, kellel on suurem oht sattuda 
vaesusesse, näiteks naised (eriti 
üksikemad), või vanemaid töötajaid 
tööturule jääma või sinna naasma.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) rahalised meetmed (näiteks sellised 
vahendid nagu mikrokrediit) toetamaks 
eriti kaitsetus seisundis olevaid töötajaid, 
nagu puuetega inimesed, üksikemad ja 
eakad inimesed.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulutused punktis b nimetatud 
meetmetele ei tohi ületada 50 % 
käesolevas lõikes sätestatud individuaalse 
kooskõlastatud teenustepaketi teenuste 
kogumaksumusest.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral koondamisi teostavate 
ettevõtete, tarnijate või tootmisahela 
järgmise etapi tootjate, sektorite ning 
asjaomaste töötajate kategooriate 
kindlaksmääramine;

(c) vajaduse korral koondamisi teostavate 
ettevõtete, tarnijate või tootmisahela 
järgmise etapi tootjate, sektorite ning 
asjaomaste töötajate kategooriate 
kindlaksmääramine, kasutades sooliselt 
eristatud andmeid;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid tagavad meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise ning 
soolise aspekti kaasamise rahalise toetuse 
rakendamise eri etappide jooksul.
Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et vältida rahalise 
toetuse rakendamise eri etappide jooksul 
ja sellele juurdepääsu osas 
diskrimineerimist soo, rassi, etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse, 
töölepingu või töösuhte liigi alusel.

Komisjon ja liikmesriigid kohaldavad 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtet, mis tähendab, et nad on 
sallimatud igasuguse soolise 
diskrimineerimise suhtes, ning tagavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamise ning soolise aspekti kaasamise 
rahalise toetuse rakendamise eri etappide 
jooksul, eriti sihtrühmade valikul ning 
kriteeriumide, näitajate ja abisaajate 
määramisel.

Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et vältida rahalise 
toetuse rakendamise eri etappide jooksul 
ja sellele juurdepääsu osas 
diskrimineerimist soo, rassi, etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse, 
töölepingu või töösuhte liigi alusel.
Liikmesriigid peavad Euroopa 
Globaliseerumisega Kohanemise Fondi 
vahendite taotlemisel ja kasutamisel 
toetama ennekõike ühiskonna nõrgemaid 
sihtgruppe, sh naisi, kelle puhul 
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märkimisväärne sooline palgalõhe 
mõjutab ka töötuskindlustuse hüvitiste 
suurust, samas kui pikaaegne töötaolek 
vähendab veelgi pensione.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis f sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 15 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist või kuupäevaks, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis, esitab 
liikmesriik komisjonile vahearuande 
rahalise toetuse kasutamise kohta, mis 
sisaldab teavet juba toimunud meetmete 
rahastamise, aja ja liigi kohta ning 
taotlusele järgnenud 12 kuu jooksul 
tööturule naasnute või uue tegevusala 
leidnute määra.

Hiljemalt 15 kuud pärast artikli 8 lõike 1 
kohase taotluse esitamist või kuupäevaks, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis, esitab 
liikmesriik komisjonile vahearuande 
rahalise toetuse kasutamise kohta, mis 
sisaldab soolise mõõtega teavet juba 
toimunud meetmete rahastamise, aja ja liigi 
kohta ning taotlusele järgnenud 12 kuu 
jooksul tööturule naasnute või uue 
tegevusala leidnute määra.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) riiklike, piirkondlike või kohalike 
ametiasutuste, ELi fondide, 
sotsiaalpartnerite ja ettevõtete võetud ja 
kavandatud meetmete kirjeldust, kaasa 
arvatud hinnangut selle kohta, kuidas need 
aitavad kaasa töötajate tööturule 
naasmisele või uue tegevusala leidmisele.

(b) riiklike, piirkondlike või kohalike 
ametiasutuste, ELi fondide, 
sotsiaalpartnerite ja ettevõtete võetud ja 
kavandatud meetmete kirjeldust, kaasa 
arvatud hinnangut selle kohta, kuidas need 
aitavad kaasa töötajate tööturule 
naasmisele või uue tegevusala leidmisele
ning meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtte rakendamisele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võimaluse korral tuleb andmed alati 
soo järgi jaotada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende täiendavuse kohta 
teistest liidu fondidest, eriti Euroopa 

1. Alates aastast 2015 esitab komisjon iga 
teise aasta 1. augustiks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel kahel aastal 
käesoleva määruse ja määruse 1927/2006 
alusel võetud meetmete kohta. Kõnealune 
aruanne keskendub peamiselt EGFi 
saavutatud tulemustele ning sisaldab 
eelkõige teavet esitatud taotluste, vastu 
võetud otsuste ja rahastatud meetmete 
kohta, samuti teavet tegevuste kohta, 
millega püütakse saavutada naiste ja 
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Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega, ja rahalise toetuse 
eraldamise lõpetamise kohta. Aruandes 
dokumenteeritakse ka need taotlused, mis 
on piisavate assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud.

meeste võrdõiguslikkust; teavet ja 
statistikat töötajate tööturule naasmise 
määra kohta, erilise tähelepanuga 
kaitsetumatele kategooriatele nagu naised 
ja eakad, ja rahalise toetuse eraldamise 
lõpetamise kohta. Sellega seoses sisaldab 
aruanne hinnangut niisuguste meetmete 
ja tegevuste täiendavuse kohta teistest liidu 
fondidest, eriti Euroopa Sotsiaalfondist ja 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatud 
meetmetega. Aruandes dokumenteeritakse 
ka need taotlused, mis on piisavate 
assigneeringute puudumise või 
toetuskõlbmatuse tõttu tagasi lükatud või 
mille toetussummasid on vähendatud. Kõik 
aruandes sisalduvad andmed jaotatakse 
võimaluse korral soo järgi.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 31. detsembriks 2022 järelhindamise 
välisekspertide abil, et hinnata fondi mõju 
ja lisaväärtust.

(b) 31. detsembriks 2022 järelhindamise 
välisekspertide abil, kelle hulka kuuluvad 
ka soolise võrdõiguslikkuse eksperdid, et 
hinnata fondi mõju ja lisaväärtust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollivad, kas juhtimise ja 
kontrollimise kord on kehtestatud ja kas 
neid rakendatakse selliselt, et tagada liidu 
rahaliste vahendite tõhus ja korrektne 
kasutamine kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtetega,

(a) kontrollivad, kas juhtimise ja 
kontrollimise kord on kehtestatud ja kas 
neid rakendatakse selliselt, et tagada liidu 
rahaliste vahendite tõhus ja korrektne 
kasutamine kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtetega ning meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega;
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad soolise 
võrdõiguslikkuse ekspertide kaasamise 
juhtimis- ja finantskontrolli teostavatesse 
järelevalveorganitesse.
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