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LÜHISELGITUS

ELi 2020. aasta strateegias sisalduvate töötuse ja vaesuse vastu võitlemist puudutavate 
eesmärkide saavutamiseks teeb komisjon ettepaneku sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi kohta, mille abil teostatakse kolme juhtalgatust: „Noorte liikuvus”, „Uute oskuse 
ja töökohtade tegevuskava” ning „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”.

Ettepaneku kohaselt ühendaks uus programm perioodiks 2014–2020 kolm olemasolevat 
perioodi 2007–2013 vahendit: programmi Progress, EURESe ja alates 2010. aastast kasutusel 
olnud Euroopa mikrokrediidirahastu Progress.

Nii soovib komisjon lihtsustada mitmeaastast finantsraamistikku 2014–2020. Komisjon teeb 
ettepaneku hõlbustada toetusesaajate osalemist programmis, vähendada halduskoormust, 
ühtlustada finantseeskirjad, tagada suur paindlikkus teostamisel ning luua sünergiaid 
programmi eri tegevussuundade vahel ja teiste liidu programmidega (eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondiga).

Paljude komisjoni esildatud artiklite eesmärk on seega lihtsustamine.

Nii komisjoni teenistuste kui ka toetusesaajate halduskoormuse vähendamiseks tuleks 
kasutada rohkem kindlasummalist rahastamist ja ühekordseid makseid, eriti liikuvust 
käsitlevate programmide elluviimisel.

Eesmärk on luua mikrorahastamise pakkujate jaoks ühtne kontaktpunkt, mis pakuks 
rahastamist mikrokrediidi, tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise jaoks ning hõlbustaks
rahastamise pakkujate tegevust ja arengut.

Praeguse kolme eesmärkide, toetusesaajate, osalejate ja tegevuse poolest erineva programmi 
ühendamine üheks programmiks võib siiski vähendada ettepaneku järjepidevust ja 
paindlikkust ning raskendada sünergia tekitamist tegevussuundade ja muude liidu fondide 
vahel. Seetõttu tuleb teatavaid komisjoni ettepanekuid muuta või süvendada, et tagada 
programmi nõuetekohane elluviimine ning toetusesaajatele ja eri suuruses vahendajatele 
maksimaalne kasu programmist.

On tähtis toetada projekte pigem nende Euroopa lisaväärtuse kui nende suuruse alusel. Nn 
väikesed liidu projektid võivad anda tõelist Euroopa lisaväärtust, nagu näitab 
mikrokrediidisüsteemi toimimine. 

Arvamuse koostaja soovitab vahendite (protsentuaalset) jagamist kolme tegevussuuna vahel 
viisil, mis erineb komisjoni ettepanekust, kuid vastab vastutava komisjoni ettepanekutele. 
Selle eesmärk on tagada, et kõik tegevussuunad saavad piisavalt vahendeid ja et võetakse 
arvesse nende eriomadusi. 

Arvamuse koostaja teeb samuti ettepaneku, et komisjoni halduskulude osakaal ei tohiks olla 
suurem kui 2%. 

Arvamuse koostaja on rahul sellega, et luuakse 5% reserv, mis võimaldab iga-aastast 



PE486.165v02-00 4/17 AD\902965ET.doc

ET

kohandamist vastavalt poliitilistele prioriteetidele ja vajaduste muutumisele, kuid peab siiski 
vajalikuks tagada eelarvepädevate institutsioonide (parlamendi ja nõukogu) õigused selle 
reservi kasutamisel. 

Lisaks sellele kardab arvamuse koostaja, et sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi 
ning liidu muude sotsiaalvaldkonna vahendite vahel ei ole tegelikku sünergiat. Eelkõige peab 
ta silmas Euroopa Sotsiaalfondist ning uutest programmidest „Erasmus kõigi jaoks” ja 
„Põhiõigused ja kodakondsus” rahastatavaid meetmeid, eriti soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise valdkonnas, mis ei kuulu üldse Progressi tegevussuunda.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata programmi hindamisele, eelkõige programmi 
vahehindamisele komisjoni poolt 2017. aasta keskpaigaks, et programmi saaks teha vajalikud 
muudatused 2018. aasta eelarvemenetluse raames. 

Arvamuse koostaja soovib pöörata tähelepanu ka vajadusele toetada ja tugevdada 
mikrokrediidirahastut, mis kuulub uuenduslike rahastamisvahendite hulka, mis komisjon 
soovib perioodiks 2014–2020 kasutusele võtta. Töötud (eelkõige tööturult enim tõrjutud 
isikud), väikesepalgalised töötajad ning oma tegevust laiendada soovivad väikeettevõtjad 
vajavad rahastamisteenuseid (mikrokrediit, mikroomakapital ning võib-olla mikrokindlustus) 
ja tugiteenuseid. Ehkki komisjoni ettepanekuga püütakse osaliselt tagada rahastamisteenuste 
kättesaadavus, on unustatud side tugiteenustega, mida sageli rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondist. 

Tuleks tagada vahendi täielik läbipaistvus, kindlustades komisjoni ettepaneku kohaselt, et 
finantseerimisvahendi toodetud tulud ja maksed assigneeritakse sellelesamale 
finantseerimisvahendile.

Komisjon tundub pakkuvat programmile stabiilset rahastamist võrreldes eelmise perioodiga, 
olles teadlik, et võitlus diskrimineerimise vastu ja sooline võrdõiguslikkus kuuluvad perioodil 
2014–2020 põhiõiguste ja kodakondsuse programmi (rubriik 3). Võttes arvesse 
institutsioonide läbirääkimisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle, soovitab arvamuse 
koostaja hääletuse programmi rahastamise üle edasi lükata, kuni mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 osas on kokkuleppele jõutud. Arvamuse koostaja tuletab siiski 
meelde, et parlament nõudis oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel vahendite suurendamist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus vähemalt 
5% võrra 2012. aasta tasemega võrreldes, ning et tuleks tagada piisavad vahendid programmi 
nõuetekohaseks elluviimiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus nimetatud 
rahastamispakett kujutab endast üksnes 
ettepanekut eelarvepädevatele 
institutsioonidele ning seda ei saa 
kinnitada enne, kui mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva määruse 
suhtes on kokkuleppele jõutud; 

Selgitus

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. kordab oma seisukohta, et järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavaid lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma olemasolevad poliitilised 
prioriteedid ning Lissaboni lepinguga 
võetud uued ülesanded, eelkõige seoses 
sotsiaalse kaasamisega, samuti reageerida 
ootamatutele sündmustele; juhib 
tähelepanu asjaolule, et parlament nõudis 
oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 
suurendamist vähemalt 5% võrra 
võrreldes 2013. aasta tasemega; palub 
nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
vaatenurka, selgelt välja tuua, millised 
poliitilised prioriteedid või projektid võiks 
täielikult peatada, hoolimata nende 
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tõendatud lisandväärtusest Euroopa 
jaoks;

Selgitus

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks programm kasutama 
järjepidevat lähenemist tööhõive 
parandamisele ning sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele. Programmi 
rakendamist tuleks ratsionaliseerida ja 
lihtsustada eelkõige ühiste sätetega, mis 
hõlmavad inter alia üldeesmärke, meetmete 
liigitust, seiret ja hindamiskorda.
Programm peaks keskenduma ka suurtele, 
selge ELi lisaväärtusega projektidele, et
saavutada kriitiline mass ning vähendada
nii toetusesaajate kui ka komisjoni
halduskoormust. Ühtlasi tuleks eelkõige 
liikuvuskavade rakendamisel rohkem 
kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi
(kindlasummaline rahastamine ja 
ühekordsed maksed). Programm peaks 
olema ühtne kontaktpunkt 
mikrorahastamise pakkujate jaoks, kes 
pakuvad rahastamist mikrokrediidi, 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
jaoks. Ning lõpuks peaks programm 
võimaldama eelarvelist paindlikkust 
sellega, et luuakse reserv, millest tehakse 
igal aastal eraldisi, et reageerida 
poliitilistele prioriteetidele.

(5) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks programm kasutama 
järjepidevat lähenemist tööhõive 
parandamisele ning sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele. Programmi 
rakendamist tuleks ratsionaliseerida ja 
lihtsustada eelkõige ühiste sätetega, mis 
hõlmavad inter alia üldeesmärke, meetmete 
liigitust, seiret ja hindamiskorda.
Programm peaks keskenduma nii 
väikestele, keskmise suurusega kui ka 
suurtele, selge ELi lisaväärtusega 
projektidele ning toetada tuleks ka 
projekte, mida muidu ei rahastataks. Selle 
eesmärk peaks olema tagada, et nii 
toetusesaajate kui ka komisjoni
halduskoormus oleks võimalikult madal.
Ühtlasi tuleks eelkõige liikuvuskavade 
rakendamisel rohkem kasutada lihtsustatud 
kuluvõimalusi (kindlasummaline 
rahastamine ja ühekordsed maksed).
Programm peaks olema ühtne kontaktpunkt 
mikrorahastamise pakkujate jaoks, kes 
pakuvad rahastamist mikrokrediidi, 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
jaoks. Ning lõpuks peaks programm 
võimaldama eelarvelist paindlikkust 
sellega, et luuakse reserv, millest tehakse
täielikult eelarvepädevate institutsioonide 
eesõigusi austades igal aastal eraldisi, et 
reageerida poliitilistele prioriteetidele ja 
võimaldada vahendeid vajaduse korral 
programmi suundade vahel ümber 
paigutada.
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Selgitus

Tuleks rõhutada, et reservide kasutamise üle otsustavad eelarvepädevad institutsioonid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötutute ja haavatavas 
olukorras inimeste vajadustele, kes 
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile. Esimese sammuna 
moodustasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu 2010. aastal rahastu.

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile, 
omakapitalile või kvaasiomakapitalile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötutute ja haavatavas 
olukorras inimeste vajadustele, kes
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile. Esimese sammuna 
moodustasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu 2010. aastal rahastu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sotsiaalsed ettevõtted on Euroopa
pluralistliku sotsiaalturumajanduse 
nurgakivi. Need võivad toimida 
sotsiaalsete muutuste mootorina, pakkudes 
uuenduslikke lahendusi ja andes seega 
väärtusliku panuse Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide täitmiseks.
Programm peaks parandama sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu rahalistele 
vahenditele ja sellega aitama kaasa 
komisjoni tehtud sotsiaalse ettevõtluse 

(16) Sotsiaalsetel ettevõtetel on roll
Euroopa pluralistlikus 
sotsiaalturumajanduses. Need võivad 
toimida sotsiaalsete muutuste mootorina, 
pakkudes uuenduslikke lahendusi ja andes 
seega väärtusliku panuse Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmiseks. Programm peaks parandama 
sotsiaalsete ettevõtete juurdepääsu 
rahalistele vahenditele ja sellega aitama 
kaasa komisjoni tehtud sotsiaalse 
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algatusele. ettevõtluse algatusele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Aluslepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt 
peab programm toetama soolise võrdsuse 
ja mittediskrimineerimise eesmärkide 
peavoolustamist kõikides oma tegevustes.
Tagada tuleb regulaarne järelevalve ja 
hindamine, et anda hinnang soolise 
võrdsuse ja mittediskrimineerimise 
küsimuste käsitlemisele programmi 
tegevustes.

(18) Aluslepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt 
peab programm toetama soolise võrdsuse 
ja mittediskrimineerimise eesmärkide 
peavoolustamist kõikides oma tegevustes.
Tagada tuleb regulaarne järelevalve ja 
hindamine, et anda hinnang soolise 
võrdsuse ja mittediskrimineerimise 
küsimuste käsitlemisele programmi 
tegevustes, ning soolise võrdõiguslikkuse 
ja diskrimineerimisvastase võitlusega 
seotud kulud tuleks suunata põhiõiguste 
ja kodakondsuse programmi.

Selgitus

Määruse eelnõus aastateks 2014–2020 kavandatud 958 miljoni euro suurune kogusumma ei 
tundu märkimisväärselt suuremana kui praegused, aastateks 2007–2013 ette nähtud ligikaudu 
932 miljoni eurosed kulud. See kasv võib siiski olla oluliselt suurem, kuna praegused 
programmi Progress alla kuuluvad 238 miljoni euro suurused kulud soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks on uuest kavandatud programmist välja 
jäetud ja kantud eri eelarvesse (põhiõigused ja kodakondsus). See küsimus tuleb selgeks teha. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Vastavalt Euroopa Parlamendi 8. 
juuni 2011. aasta resolutsioonile 
tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1 on suurimad 
Euroopa Liidu ees seisvaid ülesanded 
„liidu konkurentsivõime säilitamine, 
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majanduskasvu suurendamine, võitlus 
suure tööpuuduse vastu, keskendumine 
korralikult toimivatele tööturgudele ja 
sotsiaalsetele tingimustele, et parandada 
tööhõivet, inimväärse töö edendamine, 
töötajate õiguste tagamine kogu Euroopas 
ja töötingimuste parandamine ning 
vaesuse vähendamine”.
____________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi 
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 
peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja 
töötingimuste parandamisel.

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi 
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 
peamiste eesmärkide, juhtalgatuste ja 
koondsuuniste rakendamisele, andes 
rahalist toetust Euroopa Liidu eesmärkidele 
tööhõive kõrge taseme edendamisel, 
piisava sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja 
töötingimuste parandamisel.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nüüdisajastada ELi õigust kooskõlas 
aruka reguleerimise põhimõtetega ja tagada 
ELi õiguse tõhus rakendamine 
töötingimustega seotud küsimustes;

(c) nüüdisajastada ELi õigust kooskõlas 
aruka reguleerimise põhimõtetega ja tagada 
ELi õiguse tõhus rakendamine 
töötingimustega seotud küsimustes, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kohustuste 
jagamist seadusandjate ja 
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sotsiaalpartnerite vahel;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) töötada välja ja edendada VKEde 
sektori arengut toetavaid süsteeme ja 
eeskirju; 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahalised eraldised programmi
rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020
moodustavad 958,19 miljonit eurot.

1. Programmi rakendamisel ajavahemikul 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 peamiseks juhiseks olev 
rahastamispakett .../... Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
lõike [...] tähenduses on jooksevhindades 
[958,19 miljonit] eurot.

Selgitus

Ettepanekus nimetatud rahastamispakett kujutab endast ainult kava ning seda ei saa 
kinnitada enne, kui jõutakse kokkuleppele mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse 
suhtes.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülejäänud 5 % jaotatakse tegevussuundade 
vahel iga-aastaselt vastavalt poliitilistele 
prioriteetidele.

Selleks et vahendeid tulemuslikult 
kasutada ning võimaldada neid vastavalt 
poliitilistele prioriteetidele 
tegevussuundade vahel ümber tõsta, 
jaotatakse ülejäänud 5% tegevussuundade 
vahel iga-aastaselt ära, võttes täielikult 
arvesse eelarvepädevate asutuste eesõigusi 
aastaeelarve suhtes.

Selgitus

Otsuse 5% varu kasutamise kohta teevad Euroopa Parlament ja nõukogu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soovituslikke protsendimäärasid võib 
programmiperioodi teise poole jaoks 
muuta pärast seda, kui komisjon on 
viinud läbi programmi vahehindamise, 
mille tulemused avaldatakse 2017. aasta 
keskpaigas.

Selgitus

Kuna kolme tegevussuuna konkreetset arengut ei saa 2020. aastani ette prognoosida, tuleb 
vahendite eraldamine tegevussuundadele 2017. aastal läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi raames võidakse rahastada 
järgmist liiki meetmeid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Prantsuskeelse versiooni keeleline parandus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu eesistuja üritused, 
konverentsid ja seminarid;

(b) ainult need nõukogu eesistuja üritused, 
konverentsid ja seminarid, mis on otseselt 
seotud programmi eesmärkidega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erialaasutuste, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste ja tööturuasutuste 
võrgustikuna tegutsemine ja koostöö 
Euroopa tasandil;

(d) erialaasutuste, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste, 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
organisatsioonide ning tööturuasutuste 
võrgustikuna tegutsemine ja koostöö 
Euroopa tasandil;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi raames abikõlblikke meetmeid 
võib rakendada koos teiste ELi vahenditega 
tingimusel, et need meetmed vastavad nii 
programmi kui ka teiste asjaomaste 
vahendite eesmärkidele.

Programmi raames abikõlblikke meetmeid 
võib rakendada koos teiste ELi vahenditega 
tingimusel, et need meetmed vastavad nii 
programmi kui ka teiste asjaomaste 
vahendite eesmärkidele. Komisjon tagab 
koostöös liikmesriikidega selgete piiride 
loomise muude vahendite (näiteks 
Euroopa Sotsiaalfond või Euroopa 
Regionaalarengu Fond) raames võetavate 
meetmete ja programmi vahel, et vältida 
toetuste kattumist ja tagada koostoime.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega 
ning meetmetega sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, õiglus ja 
põhiõigused, haridus, kutseõpe ja 
noorsoopoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, liidu 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega, 
et pakkuda abi eelkõige 
mikrokrediidirahastust toetuse saajatele. 
Järjepidevus ning täiendavus tagatakse ka
sellistes valdkondades nagu sotsiaalne 
dialoog, õiglus ja põhiõigused (esmajoones 
põhiõiguste ja kodakondsuse programmi 
2014–2020 abil), haridus, kutseõpe ja 
noorsoopoliitika (esmajoones 
ajavahemikuks 2014–2020 koostatud 
mitmeaastase programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” abil), teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, liidu 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

Selgitus

Sotsiaalse innovatsiooni lähenemisviis mikrokrediidile tugevdab mikrokrediidiga tegelevate 
asutuste ning ettevõtluse arendamise teenuste pakkujate partnerluste ja tihedate sidemete rolli 
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ning hõlbustab nende integreerimist tööhõive ja sotsiaalse kaasamise algatustesse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 
aruanded hõlmavad programmi tulemusi 
ning seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames käsitletud soolise võrdõiguslikkuse 
ja mittediskrimineerimise küsimusi, sh 
juurdepääsetavust.

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 
aruanded hõlmavad programmi
rakendamisel tehtud edusamme ja
tulemusi ning seda, kuivõrd on programmi 
tegevuste raames käsitletud soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
küsimusi, sh juurdepääsetavust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi kohta tehakse 2017. aasta 
lõpuks vahehindamine, et mõõta selle 
eesmärkide täitmisel tehtud edusamme, 
määrata kindlaks, kas vahendeid on 
kasutatud tõhusalt, ja hinnata selle Euroopa 
lisaväärtust.

1. Programmi kohta tehakse 2017. aasta 
keskpaigaks vahehindamine, et mõõta selle 
eesmärkide täitmisel tehtud edusamme, 
määrata kindlaks, kas vahendeid on 
kasutatud tõhusalt, ja hinnata selle Euroopa 
lisaväärtust. Komisjon võib hindamise 
põhjal teha ettepaneku assigneeringute 
ümberpaigutamiseks programmi
suundade vahel.

Selgitus

Et otsustada mitmeaastase finantsraamistiku teiseks pooleks programmi tehtavate muudatuste 
üle, nagu on kavandatud muudatusettepanekus 3, tuleb hindamise tulemused esitada 
komisjoni kavandatud tähtajast varem.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel ning 
kes soovivad käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid;

(a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel või 
kellel ei ole vajalikku omakapitali või 
kvaasiomakapitali ning kes soovivad 
käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis a viidatud tegevusi 
teostavad riigi- ja eraasutused järgivad hea 
haldustava, juhtimise ja klientide kaitse 
kõrgeid standardeid kooskõlas
mikrokrediidiga tegelevate asutuste
Euroopa tegevusjuhendiga ega lase isikuid 
ega ettevõtteid sattuda üleliia suurtesse 
võlgadesse.

3. Lõike 1 punktis a viidatud tegevusi 
teostavad riigi- ja eraasutused järgivad hea 
haldustava, juhtimise ja klientide kaitse 
kõrgeid standardeid kooskõlas
mikrokrediidi andmist ning omakapitali 
või kvaasiomakapitali hankimist käsitleva
Euroopa tegevusjuhendiga ega lase isikuid 
ega ettevõtteid sattuda üleliia suurtesse 
võlgadesse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt [finantsmääruse] artikli 18 3. Vastavalt finantsmääruse asjaomastele 
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lõikele 2 assigneeritakse ühe 
finantseerimisvahendi toodetud tulud ja 
maksed sellele finantsvahendile. Juba 
eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames loodud finantseerimisvahendite 
puhul assigneeritakse eelmisel perioodil 
alustatud toimingute toodetud tulud ja 
maksed jooksva perioodi 
finantseerimisvahendile.

sätetele assigneeritakse ühe 
finantseerimisvahendi toodetud tulud ja 
maksed sellele finantsvahendile, kuni see 
finantsvahend on kasutuses. Juba eelmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
loodud finantseerimisvahendite puhul 
assigneeritakse eelmisel perioodil alustatud 
toimingute toodetud tulud ja maksed 
jooksva perioodi finantseerimisvahendile.
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