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LÜHISELGITUS

Praegust majandus- ja finantskriisi arvesse võttes leppis Euroopa Liidu Nõukogu 11.–12. 
detsembril 2008 kokku Euroopa majanduse elavdamise kavas, millega nähakse ette selliste 
prioriteetsete meetmete algatamine, mille eesmärk on kiirendada liikmesriikide majanduste 
kohanemist praeguste ülesannetega.

Komisjon tegi juba 2008. aasta detsembris oma majanduse elavdamise kava raames 
ettepaneku mitme õigusakti muudatuse kohta ühtekuuluvpoliitika rakenduseeskirjade 
lihtsustamiseks ja eelrahastamise (ettemaksete) suurendamiseks Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERF) ja ESFi programmidest.

3. juunil 2009 tutvustas komisjon teatist „Ühine kohustus tööhõive tagamisel”, milles 
kavandati lisameetmeid, et hoogustada töökohtade loomist ja tasakaalustada kriisi mõju 
töökohtadele.

Komisjon peab vajalikuks teha rohkem jõupingutusi ühenduse rahastamise lihtsustamiseks, et 
kiirendada vahendite jõudmist nende abisaajateni, keda majanduslangus on kõige rängemalt 
tabanud.

Käesolev ettepanek, mis võeti vastu 22. juulil 2009, hõlmab täiendavaid lihtsustamise 
elemente, mille eesmärk on kiirendada kaasrahastatavaid investeeringuid liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise mõju majandusele tervikuna, kuid eeskätt 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning tööhõivele. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad on Euroopa majanduse liikumapanev jõud ning neil on peamine osa 
jätkusuutliku majanduskasvu kindlustamisel ning arvukate ja kvaliteetsete töökohtade 
loomisel. Kogu ELis moodustavad 23 miljonit VKEd peaaegu 99 % ELi ettevõtetest ning nad 
on loonud umbes 75 miljonit töökohta. Teatavates olulistes tööstusharudes, nagu 
tekstiilitööstus, ehitus ja mööblitootmine, moodustavad VKEde loodud töökohad 80 % kõigist 
töökohtadest.

Ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade jätkuv lihtsustamine ja nende selgemaks muutmine avaldab 
vaieldamatult positiivset mõju kava rakendamise kiirusele, eelkõige kuna riigi, piirkondlikele 
ja kohalikele omavalitsustele nähakse ette selgemad ja vähem bürokraatlikud eeskirjad, mis
võimaldavad suuremat paindlikkust kavade kohandamisel uute probleemidega.

Ettepaneku tõttu tuleb muuta nõukogu määrust nr 1083/2006, millega nähakse ette 
ühtekuuluvuspoliitika üldsätted.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse 
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse 
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele ning luua töökohti, on 
vaja ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagu selgitatud komisjoni 3. juuni 
2009. aasta teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel”, on vaja muuta 
piiratud ajaks vahemaksete arvutamist 
käsitlevaid sätteid, et leevendada 
majanduskriisist tulenevaid liikmesriikide 
makseprobleeme kriisi kõrgpunktis ja 
kiirendada aktiivsete tööturumeetmete 
rakendamist, mille eesmärk on toetada 
kodanikke, eelkõige töötuid ja neid, kel on 
oht töö kaotada. Seetõttu on asjakohane, 
et komisjon hüvitaks ESFist 
kaasrahastatud rakenduskavade puhul 
prioriteetsel suunal tehtud avaliku sektori 
toetusega seotud vahemaksetaotlused 100 
% ulatuses, kui liikmesriik seda taotleb, 
muutmata seejuures rakenduskavade 
suhtes programmiperioodi jooksul 
kohaldatavat riikliku kaasrahastamise 
kohustust.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rakenduskavade nõuetekohane 
käivitamine ja liidu rahastamise 
optimaalne kasutamine on vajalik, et 
oleks võimalik võtta kasutusele aktiivsed 
tööturumeetmed, nagu töötute koolitus, 
ümberkorralduste prognoosimine ja 
juhtimine, oskuste täiendamine ja 
kvaliteetsete praktikakohtade loomine 
noortele. Majandus- ja finantskriisi ajal 
muutub eriti vajalikuks ja oluliseks hoida 
inimesi tööturul või tuua nad sinna tagasi.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikkel 77 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 77
Vahemakse ja lõppmakse arvutamise 
üldeeskirjad
1. Vahemaksete ja lõppmaksete 
arvutamisel kohaldatakse iga prioriteetse 
suuna kaasrahastamise määra, mis on 
sätestatud rakenduskava käsitlevas 
otsuses, abikõlblike kulude suhtes, mida 
on kõnealuse prioriteetse suunaga seoses 
nimetatud igas sertifitseerimisasutuse 
tõendatud kuluaruandes.
Ühenduse toetus vahemaksete ja 
lõppmaksete näol ei tohi siiski olla 
suurem kui avaliku sektori toetus ja 
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fondidest saadav maksimaalne toetus iga 
prioriteetse suuna jaoks vastavalt 
komisjoni otsusele rakenduskava 
heakskiitmise kohta.
2. Erandina lõike 1 esimesest lõigust võib 
ESFist kaasrahastatavate 
rakenduskavade puhul liikmesriikide 
enne 31. detsembrit 2010 saadetud 
kuluaruannete põhjal tehtud komisjoni 
vahemaksed liikmesriigi taotlusel ja 
kriisivastaste meetmete rakendamise 
hõlbustamise eesmärgil teha 100 % 
ulatuses prioriteetse suuna jaoks 
ettenähtud avaliku sektori toetusest, mida 
on asjaomase prioriteetse suuna puhul 
täpsustatud igas sertifitseerimisasutuse 
tõendatud kuluaruandes. Kui liikmesriik 
selle võimaluse valib, kohaldab komisjon 
seda süsteemi kõigi asjaomase 
rakenduskava kuni 31. detsembrini 2010 
saadetud vahemaksetaotluste puhul.
Pärast 31. detsembrit 2010 saadetud 
kuluaruannete põhjal tehtavate 
vahemaksete arvutamisel ei võeta enam 
arvesse esimese lõigu alusel makstud
kogusumma ja lõike 1 esimese lõigu 
alusel arvutatud summa vahet. Siiski 
võetakse seda vahet arvesse artikli 79 
lõike 1 kohaldamisel ja lõppmakse 
arvutamisel.”

Or. fr


