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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 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 
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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 
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;
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 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 
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.



PE487.691v02-00 6/33 AD\916535ET.doc

ET

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.
_______________
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. 

(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. 
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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.

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)

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.
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_______________
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

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 

(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 



AD\916535ET.doc 9/33 PE487.691v02-00

ET

koondamiste arvu puhul. 
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

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.

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 

(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.
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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.

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 
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

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.)
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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

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



PE487.691v02-00 12/33 AD\916535ET.doc

ET

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. 
Täiendava teabe esitamine peaks olema 
erandlik ja ajaliselt piiratud.

(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. 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 

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

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.

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 

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 



PE487.691v02-00 14/33 AD\916535ET.doc

ET

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.

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

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
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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.

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 

(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 
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kaugemale, 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

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.
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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.

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,

(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.
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enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

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 
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

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

(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 
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.
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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 
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 

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
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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:

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)

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
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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 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 
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 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. 
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 
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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 
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.

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 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

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 
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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 
sotsiaalpartneritele.

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 
sotsiaalpartneritele.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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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

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 

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
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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.

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

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 

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

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.
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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 
liikmesriigile eelmaksena välja vähemalt
60 % 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.
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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 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.
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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 
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 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.
Aruandes dokumenteeritakse ka need 
taotlused, mis on piisavate assigneeringute 
puudumise või toetuskõlbmatuse tõttu 
tagasi lükatud või mille toetussummasid on 
vähendatud.

Muudatusettepanek 50



PE487.691v02-00 30/33 AD\916535ET.doc

ET

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.
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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. 

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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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

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