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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

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 suurtele,
selget eeskuju näitava ja 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. Oma piiratud ulatuses peaks 
programm võimaldama eelarvelist 
paindlikkust sellega, et luuakse reserv, 
millest tehakse igal aastal eraldisi, et 
reageerida poliitilistele prioriteetidele.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Võttes arvesse programmi piiratud 
rahalisi vahendeid ja nende eelnevat 
jaotamist eri tegevussuundadele, tuleks 
rahastamisel eelistada selliste 
struktuuride arendamist, millel on selge 
mitmekordistav efekt, millest oleks kasu 
ka teistele tegevustele ja algatustele. 
Samuti tuleks võtta asjakohaseid 
meetmeid, et vältida võimalikku kattumist 
teiste fondide või programmidega, 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondiga, ja/või 
kahekordset rahastamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Programmi kaugeleulatuvad 
eesmärgid ja sellele omistatav suur 
tähtsus on vastuolus sellele eraldatud 
väga piiratud rahaliste vahenditega, mis 
võib petta asjaomase programmi 
sidusrühmade ootusi. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) EURESe tegevusulatust tuleks (12) EURESe tegevusulatust tuleks 
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laiendada, et töötada välja ja toetada 
liikuvuskavasid ELi tasandil eesmärgiga 
täita vabad kohad seal, kus tööturul on 
tuvastatud puudujääke. Aluslepingu 
artikli 47 kohaselt peab see kava aitama 
kaasa liikuvusele noortöötajate hulgas.

laiendada, et töötada välja ja toetada 
liikuvuskavasid ELi tasandil eesmärgiga 
täita vabad kohad seal, kus tööturul on 
tuvastatud puudujääke. Aluslepingu 
artikli 47 kohaselt peab see kava aitama 
kaasa liikuvusele noortöötajate hulgas.
EURESe eesmärkide saavutamise huvides 
oleks asjakohane, et programmi kolm 
tegevussuunda säilitaksid teatava rahalise 
sõltumatuse.

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 
algatusele.

(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. Piiratud 
eelarveraamistikus peaks programm 
parandama sotsiaalsete ettevõtete 
juurdepääsu rahalistele vahenditele ja 
sellega aitama kaasa komisjoni tehtud 
sotsiaalse ettevõtluse algatusele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib kasutada lõikes 1 
osutatud eraldisi tehnilise ja haldusalase 
abi rahastamiseks, eelkõige 
auditeerimiskulude, tõlketeenuse 
sisseostmise, ekspertide kohtumiste ning 
nii komisjonile kui ka toetusesaajatele 
kasulike teavitus- ja 

3. Komisjon võib kasutada kuni 3 % lõikes 
1 osutatud eraldistest tehnilise ja 
haldusalase abi rahastamiseks, eelkõige 
auditeerimiskulude, tõlketeenuse 
sisseostmise, ekspertide kohtumiste, 
kolmandate riikidega tehtava koostöö ning 
nii komisjonile kui ka toetusesaajatele 
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kommunikatsioonitegevuste jaoks. kasulike teavitus- ja 
kommunikatsioonitegevuste jaoks.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu eesistuja üritused, 
konverentsid ja seminarid;

(b) üritused, konverentsid ja seminarid;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meetmed edendamaks üksikisikute 
liikuvust ELis, eelkõige mitmekeelse 
digitaalse platvormi väljatöötamine vabade 
töökohtade ja töötaotluste vahendamiseks 
ning eesmärgipärased liikuvuskavad, et 
täita vabad töökohad seal, kus tööturul on
tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori.

4. Rahaliselt teostatavad meetmed 
edendamaks üksikisikute liikuvust ELis, 
eelkõige mitmekeelse digitaalse platvormi 
väljatöötamine vabade töökohtade ja 
töötaotluste vahendamiseks ning 
eesmärgipärased liikuvuskavad, et täita 
vabad töökohad seal, kus tööturul on 
tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mikrorahastamise ja sotsiaalsete 
ettevõtete toetamine eelkõige ELi 
aastaeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju käsitleva määruse
XXX/2012 (uus finantsmäärus) esimese 

5. Mikrorahastamise ja sotsiaalsete 
ettevõtete toetamine eelkõige ELi 
aastaeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju käsitlevas määruses
XXX/2012 (uus finantsmäärus) sätestatud 
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osa VIII jaotises sätestatud 
rahastamisvahendite ja toetustega.

rahastamisvahendite ja toetustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis osalejatele antud toetuse puhul
võib kasutada kindlasummalist 
rahastamist, ühikukulude astmestikke ja 
ühekordseid makseid, seda eelkõige artikli 
6 lõikes 4 osutatud liikuvuskavade puhul.

Toetuse kokkuleppes täpsustatakse, kui 
suur osa liidu rahalisest toetusest
programmis osalejatele antud toetuse puhul
põhineb abikõlblike kulude 
tagasimaksmisel ja kui suur osa põhineb 
kindlasummalistel toetustel (sealhulgas
ühikukulude astmestikel) või ühekordsetel 
maksetel, seda eelkõige artikli 6 lõikes 4 
osutatud liikuvuskavade puhul.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon rakendab asjakohaseid 
ennetusmeetmeid tagamaks, et käesoleva 
määruse raames rahastatavate meetmete 
rakendamisel kaitstakse Euroopa Liidu 
finantshuve tõhusa kontrollimisega
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu, ning kui 
avastatakse rikkumisi, siis alusetult 
väljamakstud summade sissenõudmisega 
ning vajadusel tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
sanktsioonidega kooskõlas aluslepingu 
artikliga 325, nõukogu 18. detsembri 
1995. aasta määrusega (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta ja 
finantsmäärusega.

1. Komisjon rakendab asjakohaseid 
ennetusmeetmeid ja viib läbi tulemuslikke 
kontrolle tagamaks, et käesoleva määruse 
raames rahastatavate meetmete 
rakendamisel kaitstakse Euroopa Liidu 
finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu.
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1 a. Kui avastatakse rikkumisi, nõutakse 
alusetult väljamakstud summad tagasi 
peamiselt tasaarvelduse kaudu ning 
vajadusel võib liidu finantshuvide kaitse 
hõlmata tõhusaid, proportsionaalseid ja
hoiatavaid sanktsioone kooskõlas 
aluslepingu artikliga 325, nõukogu 18. 
detsembri 1995. aasta määrusega (EÜ, 
Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta ja 
finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiramata lõigete 1 ja 2 kohaldamist, 
antakse käesoleva määruse rakendamisest 
tulenevate otsuste, kokkulepete ja 
lepingutega komisjonile, samuti OLAFile 
ja kontrollikojale selged õigused selliseks 
auditeerimiseks, kohapeal kontrollimiseks 
ja inspekteerimiseks.

3. Piiramata lõigete 1 ja 2 kohaldamist, 
antakse käesoleva määruse rakendamisest 
tulenevate otsuste, kokkulepete ja 
lepingutega komisjonile, samuti OLAFile 
ja kontrollikojale selged õigused selliseks 
auditeerimiseks, kohapeal kontrollimiseks 
ja inspekteerimiseks kuni neljaks aastaks 
pärast lõpliku makse teostamist.

Muudatusettepanek 13

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 

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

mittediskrimineerimise küsimusi, sh 
juurdepääsetavust.

Muudatusettepanek 14

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 
lõpuks vahehindamine, et mõõta selle 
eesmärkide täitmisel tehtud edusamme, 
määrata kindlaks, kas vahendeid on 
kasutatud tõhusalt, ja hinnata selle Euroopa 
lisaväärtust. Hindamise tulemusi võib 
võtta arvesse tööhõive ja 
sotsiaalküsimuste valdkonnas uute 
programmide kavandamises.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellistes iga-aastastes 
rakendamisaruannetes esitatud andmeid 
kasutatakse artiklis 13 osutatud iga kahe 
aasta järel koostatavates seirearuannetes.
Sellised seirearuanded sisaldavad otsuse 
nr 283/2010/EL artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
aastaaruandeid.

2. Sellistes iga-aastastes 
rakendamisaruannetes esitatud andmeid 
kasutatakse artiklis 13 osutatud igal aastal
koostatavates seirearuannetes. Sellised 
seirearuanded sisaldavad otsuse 
nr 283/2010/EL artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
aastaaruandeid.
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