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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Taotluse esitanud liikmesriigi algatusel 
võib anda toetust, mis ei ületa 5% 
kogukuludest, ettevalmistus-, haldus-, 
teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja 
aruandlusmeetmetele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast artikli 15 lõike 4 kohase rahalise 
toetuse otsuse jõustumist maksab komisjon 
liikmesriigile eelmaksena välja kuni 50 % 
liidu rahalisest toetusest, üldjuhul 15 päeva 
jooksul, millele järgnevad vahe- ja/või
lõppmaksed. Eelmakse tasaarveldatakse, 
kui rahaline toetus lõpetatakse vastavalt 
artikli 18 lõikele 3.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Aruanne edastatakse teadmiseks 
Euroopa Kontrollikojale, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning 
sotsiaalpartneritele.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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