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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0609),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 46 punkti d, 
artiklit 149, artikli 153 lõike 2 punkti a ja artikli 175 kolmandat lõiku, mille kohaselt esitas 
komisjon ettepaneku parlamendile (C7-0318/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 alusel Rootsi parlamendi esitatud põhjendatud arvamust, milles 
kinnitatakse, et õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee (...) arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. juhib tähelepanu, et õigusakti ettepanekus nimetatud rahastamispaketti tuleb pidada 
esialgseks ning lõplik variant tuleb esitada mitmeaastase finantsraamistikus 2014–2020 
kokkuleppele jõudmise järel;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
2 ELT C /Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni
programmi kehtestamise kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu 
sotsiaalsete edusammude ja tööhõive
programmi kehtestamise kohta, millega 
muudetakse otsust nr 283/2010/EL

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt komisjoni teatisele „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve”,4 milles soovitatakse ELi 
rahastamisvahendite ratsionaliseerimist ja 
lihtsustamist ning nende suuremat 
keskendumist ELi lisaväärtusele ning 
mõjudele ja tulemustele, luuakse käesoleva 
määrusega Euroopa Liidu sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programm 
(edaspidi „programm”), et jätkata ja 
arendada meetmeid, mida võetakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 2006. aasta otsusele 
nr 1672/2006/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programm Progress,5 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 492/2011 töötajate 
liikumisvabaduse kohta liidu piires,6
komisjoni 23. detsembri 2002. aasta 
otsusele 2003/8/EÜ, millega rakendatakse 
nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 
vabade töökohtade ja töötaotlejate 
vahenduse osas,7 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 25. märtsi 2010. aasta otsusele 
nr 283/2010, millega luuakse tööhõive 

(1) Vastavalt komisjoni teatisele „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve”,4 milles soovitatakse ELi 
rahastamisvahendite ratsionaliseerimist ja 
lihtsustamist ning nende suuremat 
keskendumist ELi lisaväärtusele ning 
mõjudele ja tulemustele, luuakse käesoleva 
määrusega Euroopa Liidu sotsiaalsete 
edusammude ja tööhõive programm 
(edaspidi „programm”), et jätkata ja 
arendada meetmeid, mida võetakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 2006. aasta otsusele 
nr 1672/2006/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programm Progress,5 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 492/2011 töötajate 
liikumisvabaduse kohta liidu piires,6
komisjoni 23. detsembri 2002. aasta 
otsusele 2003/8/EÜ, millega rakendatakse 
nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 
vabade töökohtade ja töötaotlejate 
vahenduse osas,7 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 25. märtsi 2010. aasta otsusele 
nr 283/2010, millega luuakse tööhõive 
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elavdamise ja sotsiaalse kaasamise 
Euroopa mikrokrediidirahastu Progress8

(edaspidi „rahastu”).

elavdamise ja sotsiaalse kaasamise 
Euroopa mikrokrediidirahastu Progress8

(edaspidi „rahastu”).

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa tegevusprogramm ja 
juhtalgatus „Innovaatiline liit” vaatlevad 
sotsiaalset innovatsiooni mõjuvõimsa 
vahendina käsitlemaks sotsiaalseid 
väljakutseid, mis tulenevad elanikkonna 
vananemisest, vaesusest, tööpuudusest, 
uutest töökorraldusviisidest ja elustiilidest 
ning kodanike ootustest sotsiaalse õigluse 
ja tervishoiu suhtes. Programm peaks 
toetama meetmeid sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks oma reguleerimisalasse 
kuuluvates poliitikavaldkondades 
avalikus, era- ja kolmandas sektoris, 
võttes nõuetekohaselt arvesse piirkondlike 
ja kohalike ametivõimude rolli. Eelkõige 
peaks see aitama kindlaks teha, hinnata ja 
laiendada uuenduslikke lahendusi ja 
tegutsemisviise sotsiaalse 
eksperimenteerimise kaudu, et aidata 
liikmesriikidel tõhusamalt reformida oma 
tööturge ja sotsiaalkaitse poliitikat. See 
peaks samuti toimima riikidevaheliste 
partnerluste ning avaliku, era- ja kolmanda 
sektori organisatsioonide vaheliste võrkude 
katalüsaatorina, samuti toetama nende 
kaasamist uute lähenemisviiside 
väljatöötamisse ja rakendamisse, et leida 
lahendusi pakilistele sotsiaalsetele 
vajadustele ja probleemidele.

(4) Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa tegevusprogramm ja 
juhtalgatus „Innovaatiline liit” vaatlevad 
sotsiaalset innovatsiooni mõjuvõimsa 
vahendina käsitlemaks sotsiaalseid 
väljakutseid, mis tulenevad elanikkonna 
vananemisest, vaesusest, tööpuudusest, 
uutest töökorraldusviisidest ja elustiilidest 
ning kodanike ootustest sotsiaalse õigluse 
ja tervishoiu suhtes. Programm peaks 
toetama meetmeid sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks reageeringuna 
sotsiaalsetele vajadustele, millele ei ole 
vastatud või on vastatud ebapiisavalt, et 
võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, 
edendada kõrget kvaliteetse tööhõive taset 
ja inimväärset tööd, tagada piisav ja 
vaesust ennetav sotsiaalkaitse ning 
parandada töötingimusi, võttes 
nõuetekohaselt arvesse piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude rolli. See peaks 
samuti toimima riikidevaheliste 
partnerluste ning avaliku, era- ja kolmanda 
sektori organisatsioonide vaheliste võrkude 
katalüsaatorina, samuti toetama nende 
kaasamist uute lähenemisviiside 
väljatöötamisse ja rakendamisse, et leida 
lahendusi pakilistele sotsiaalsetele 
vajadustele ja probleemidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eelkõige peaks programm aitama 
kindlaks teha, hinnata ja laiendada 
uuenduslikke lahendusi ja tegutsemisviise 
sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise 
kaudu, et aidata liikmesriikidel 
tõhusamalt reformida oma tööturgu ning 
täiustada sotsiaalkaitse- ja vajaduse 
korral sotsiaalse kaasamise poliitikat. 
Sotsiaalpoliitiline eksperimenteerimine 
tähendab sotsiaalsete uuenduste 
projektipõhist katsetamist tööolukorras. 
See võimaldab koguda tõendeid 
sotsiaalsete uuenduste teostatavuse kohta. 
Edukaid ideid tuleks püüda laiemalt 
rakendada ja toetada neid rahaliselt 
Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), aga ka 
muudest allikatest. Kogemustest nähtub, 
et sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise 
projektid kestavad sageli kolm kuni viis 
aastat ning hõlmavad väga erinevaid, 
kõikvõimaliku suurusega osalejaid. Kui 
on asutatud riiklikud sotsiaalpoliitilise 
eksperimenteerimise teabekeskused, 
pakuvad need huvitatud pooltele kõike 
vajalikku ning toetavad võrgustike ja 
partnerluste arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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 

(5) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks programm kasutama 
järjepidevat lähenemist kvaliteetse 
tööhõive parandamisele ning sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesusega võitlemisele. 
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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.

Programmi rakendamist tuleks 
ratsionaliseerida ja lihtsustada eelkõige 
ühiste sätetega, mis hõlmavad inter alia 
üldeesmärke, meetmete liigitust, seiret ja 
hindamiskorda. Programm peaks 
keskenduma selge ELi lisaväärtusega 
projektidele. Programmiga tuleks 
pakkuda toetust võrdselt nii väikestele, 
keskmise suurusega kui ka suurtele 
projektidele. Et saavutada kriitiline mass 
ning vähendada halduskoormust, 
võimaldades samas juurdepääsu 
sidusrühmadele, näiteks väikestele 
valitsusvälistele organisatsioonidele, 
tuleks programmiga toetada võrgustike ja 
partnerluste loomist ja arendamist. 
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, mille Euroopa 
Parlament ja nõukogu on ühiselt 
seadnud.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) ELil on ainulaadsed võimalused 
pakkuda liikmesriikidevahelise põhimõtete 
vahetamise ja vastastikuse õppimise ELi 
tegevuskava tööhõive ja 
sotsiaalvaldkonnas. Teadmised teistes 
riikides rakendatud poliitikast ja selle 

(7) ELil on ainulaadsed võimalused 
pakkuda liikmesriikidevahelise põhimõtete 
vahetamise ja vastastikuse õppimise ELi 
tegevuskava tööhõive, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasatuse valdkonnas. 
Teadmised teistes riikides rakendatud 
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tulemustest laiendavad võimaluste ulatust 
poliitikakujundajate jaoks, tingivad uusi 
poliitikaarenguid ja ergutavad riiklikke 
reforme.

poliitikast ja selle tulemustest laiendavad 
võimaluste ulatust poliitikakujundajate 
jaoks, tingides seega uusi 
poliitikaarenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Erinevatel tasanditel tegutsevad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
võivad etendada olulist rolli programmi 
eesmärkide täitmisel tulenevalt nende 
osalemisest poliitika kujundamise 
protsessis ja nende panusest sotsiaalsesse 
innovatsiooni.

(9) Sotsiaalpartnerid mängivad olulist 
rolli kvaliteetse tööhõive edendamisel 
ning sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega, aga 
ka kriisiga võitlemisel ning nad peaksid 
olema tihedalt seotud programmi 
eesmärkide saavutamiseks kavandatud 
kõigi meetmetega. Erinevatel tasanditel 
tegutsevad kodanikuühiskonna 
organisatsioonid peaksid samuti suutma
etendada oma olulist rolli programmi 
eesmärkide täitmisel. Seetõttu peaksid 
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid osalema uute 
poliitikasuundade väljatöötamises, 
hindamises, tööolukorras katsetamises ja 
levitamises. Kõigil poliitilistel tasanditel 
tuleb luua kvaliteetseid partnerlusi. 
Partnerluspõhimõtet kui programmi kõigi 
osade juhtpõhimõtet tuleks tugevdada ja 
laiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EL on võtnud kohustuse 
üleilmastumise sotsiaalse mõõtme 

(10) EL on võtnud kohustuse 
üleilmastumise sotsiaalse mõõtme 



PR\894606ET.doc 11/68 PE483.795v01-00

ET

tugevdamiseks, propageerides sobivaid 
töö- ja tööjõustandardeid rahvusvahelisel 
tasandil, kas kolmandate riikidega 
otsekohtumiste või kaudselt 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
koostöö kaudu. Sestap on vaja arendada 
sobivaid suhteid programmis 
mitteosalevate kolmandate riikidega, et 
aidata kaasa programmi eesmärkide 
saavutamisele, võttes arvesse selliste 
riikide ja ELi vahelisi asjakohaseid 
kokkuleppeid. See võib hõlmata selliste 
kolmandate riikide esindajate osalemist 
vastastikust huvi pakkuvatel üritustel 
(näiteks konverentsid, töörühmad ja 
seminarid), mis toimuvad programmis 
osalevates riikides. Peale selle tuleb 
arendada koostööd asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ja 
eelkõige Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO), Euroopa 
Nõukogu ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooniga (OECD), et viia 
programm ellu nii, et võetakse arvesse 
selliste organisatsioonide rolli.

tugevdamiseks, propageerides sobivaid 
töö- ja tööjõustandardeid mitte üksnes oma 
liikmesriikides, vaid ka rahvusvahelisel 
tasandil, kas kolmandate riikidega 
otsekohtumiste või kaudselt 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
koostöö kaudu. Sestap on vaja arendada 
sobivaid suhteid programmis 
mitteosalevate kolmandate riikidega, et 
aidata kaasa programmi eesmärkide 
saavutamisele, võttes arvesse selliste 
riikide ja ELi vahelisi asjakohaseid 
kokkuleppeid. See võib hõlmata selliste 
kolmandate riikide esindajate osalemist 
vastastikust huvi pakkuvatel üritustel 
(näiteks konverentsid, töörühmad ja 
seminarid), mis toimuvad programmis 
osalevates riikides. Peale selle tuleb 
arendada koostööd asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ja 
eelkõige Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) ja teiste 
asjaomaste ÜRO organite, Euroopa 
Nõukogu ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooniga (OECD), et viia 
programm ellu nii, et võetakse arvesse 
selliste organisatsioonide rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas aluslepingu artiklitega 45 
ja 46 kehtestatakse määruses (EL) 
nr 492/2011 sätted, mille eesmärk on 
saavutada töötajate vaba liikumine, tagades 
tiheda koostöö liikmesriikide ja komisjoni 
vahel. EURES peaks edendama tööturgude 
paremat toimimist, hõlbustades töötajate 
riikidevahelist geograafilist liikuvust, 
tagades suurema läbipaistvuse tööturul, 
tagades vabade töökohtade ja töötaotlejate 

(11) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 45 ja 46 kehtestatakse 
määruses (EL) nr 492/2011 sätted, mille 
eesmärk on saavutada töötajate vaba 
liikumine, tagades tiheda koostöö 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. EURES 
peaks edendama tööturgude paremat 
toimimist, hõlbustades töötajate 
vabatahtlikku riikidevahelist geograafilist 
liikuvust ning toetades liikuvate töötajate 
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vahenduse ning toetades tegevusi 
värbamis-, nõustamis- ja 
juhendamisteenuste valdkonnas riiklikul 
ja piiriülesel tasandil, aidates sellega kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisele.

ja tööandjate nõustamis-, juhendamis- ja
töölerakendamise teenuseid riiklikul ja 
piiriülesel tasandil, aidates sellega kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisele. Komisjon ise aga ei peaks 
ühelgi juhul tegutsema tööturuasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Eesmärgipäraste liikuvuskavadega 
tuleks toetada vaid selliseid 
värbamistegevusi, mis annavad 
tulemuseks kvaliteetse tööhõive, tagades 
kollektiivlepingutele või alampalgale 
tuginedes piisavad ja inimväärsed 
töötasud ja töötingimused. Edasi tuleks 
arendada EURESe olulisi tegevusi, nagu 
tööotsijate nõustamine ja teavitamine, 
ning ka projekte, nagu EURESe 
piiriülesed partnerlused. Lisaks tuleb 
erilist tähelepanu pöörata eesmärgipärase 
geograafilise liikuvuse võimalikele 
halbadele mõjudele seoses 
oskustöötajatega – probleemiga, mida 
tuntakse kui „ajude väljavoolu”.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad paljudel piirialadel olulist rolli 
tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisel. 
Kõik EURESe piiriülesed partnerlused 
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hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki või 
liikmesriiki ja veel ühte osalevat riiki ning 
tänu sellele on neil selge horisontaalne 
laad ja lisaväärtus liidu tasandil. EURESe 
piiriüleseid partnerlusi tuleks seega ka 
edaspidi toetada horisontaalsete liidu 
tegevuste kaudu, mida võidakse täiendada 
riiklike vahendite või ESFi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) EURESe tegevuste hindamisel tuleb 
arvesse võtta kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid näitajaid. Seetõttu peaksid 
komisjon, liikmesriigid ja 
sotsiaalpartnerid töötama EURESe 
töökohtade asjus välja ühised näitajad 
tööhõive kvaliteedi ja töötingimuste 
hindamiseks. Kuna ühest liikmesriigist 
väljaminevad töökohad tähendavad teise 
liikmesriiki lisanduvaid töökohti, olenedes 
pidevalt muutuvast tööturuolukorrast ja 
seonduvatest liikuvuse mudelitest, peaks 
hindamine keskenduma mitte üksnes 
üksikute riikide väljaminevatele või 
lisanduvatele töökohtadele, vaid eelkõige 
liidu tasandi koguarvudele. Pealegi ei 
anna nõustamine alati tulemuseks 
mõõdetavat liikuvust või 
töölerakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14



PE483.795v01-00 14/68 PR\894606ET.doc

ET

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 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 töötute, naiste 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.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Isikud, kes soovivad asutada või 
arendada mikroettevõtet, peaksid saama 
kasutada mentorlus- ja 
koolitusprogramme, mis kaasnevad 
mikrorahastamise vormis toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sotsiaalsed ettevõtted on Euroopa 
pluralistliku sotsiaalturumajanduse 
nurgakivi. Need võivad toimida 

(16) Sotsiaalsed ettevõtted on Euroopa 
pluralistliku sotsiaalturumajanduse 
nurgakivi. Need võivad toimida 
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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 
algatusele11.

sotsiaalsete edusammude 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 algatusele11.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et saada kasu rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja eriti Euroopa 
Investeerimispanga kontserni kogemustest, 
peaks komisjon mikrorahastamist ja 
sotsiaalset ettevõtlust hõlmavaid meetmeid 
rakendama kaudselt, usaldades eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded 
finantseerimisasutustele vastavalt 
finantsmäärusele. ELi ressursside 
kasutamisega tagatakse rahvusvaheliste 
finantsorganisatsioonide ja teiste 
investorite eraldatavate vahendite 
sihipärane kasutamine, ühtlustatakse 
lähenemisviise ja seega parandatakse 
rahaliste vahendite kättesaadavust 
mikroettevõtete, kaasa arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjate ja sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks. ELi rahaline osalus aitab seega kaasa 
tärkava sotsiaalse ettevõtluse ja 
mikrorahastamisturu arengule ELis ning 
ergutab piiriülest tegevust.

(17) Selleks et saada kasu rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja eriti Euroopa 
Investeerimispanga kontserni kogemustest, 
peaks komisjon mikrorahastamist ja 
sotsiaalset ettevõtlust hõlmavaid meetmeid 
rakendama kaudselt, usaldades eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded 
finantseerimisasutustele vastavalt 
finantsmäärusele. ELi ressursside 
kasutamisega tagatakse rahvusvaheliste 
finantsorganisatsioonide ja teiste 
investorite eraldatavate vahendite 
sihipärane kasutamine, ühtlustatakse 
lähenemisviise ja seega parandatakse 
rahaliste vahendite kättesaadavust 
mikroettevõtete, kaasa arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjate ja sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks. ELi rahaline osalus aitab seega kaasa 
tärkava sotsiaalse ettevõtluse ja 
mikrorahastamisturu arengule ELis ning 
ergutab piiriülest tegevust. Liidu meetmed 
peaksid täiendama liikmesriikidepoolset 
rahastamisvahendite kasutust 
mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse 
tarvis. Üksused, mis vastutavad meetmete 
rakendamise eest, peaksid tagama 
lisaväärtuse ja vältima topeltrahastamist 
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liidu vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 17
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) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 
3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 8 kohaselt peab programm 
edendama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust kõikides oma tegevustes 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
abil ning asjakohasel juhul erimeetmete 
abil naiste tööhõive ja sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 10 kohaselt peab 
programm toetama mittediskrimineerimise 
eesmärkide peavoolustamist kõikides oma 
tegevustes. Tagada tuleb regulaarne 
järelevalve ja hindamine, et anda hinnang 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise küsimuste 
käsitlemisele programmi tegevustes.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programm „Progress” 
(programm „Progress”) sisaldas osi 
„Mittediskrimineerimine ja 
mitmekesisus” ning „Sooline 
võrdõiguslikkus”, mida tuleb õiguste ja 
kodakondsuse programmis jätkata ja 
edasi arendada. Veelgi enam, programmi 
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„Progress” vahehindamises rõhutati 
võrdsuse ja mittediskrimineerimisega 
seoses vajadust suuremate jõupingutuste 
ja uute algatuste järele. Seetõttu on väga 
oluline hoida neid küsimusi kõigis 
programmi kuuluvates asjakohastes 
algatustes ja meetmetes terava tähelepanu 
all. Võrdsus ja mittediskrimineerimine ei 
ole üksnes õigusküsimused, vaid kogu 
ühiskonna põhiprobleem.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Aluslepingu artikli 9 kohaselt peaks 
programm tagama, et ELi poliitika ja 
tegevuste määratlemisel ning 
rakendamisel võetakse arvesse nõudeid, 
mis on seotud kõrge tööhõive edendamise, 
piisava sotsiaalkaitse tagamise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisega.

(19) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 9 ja strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkide kohaselt peaks programm 
aitama kaasa kvaliteetse kõrge tööhõive 
edendamisele, piisava sotsiaalkaitse 
tagamisele ja vaesuse ning sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Programm peaks täiendama teisi 
Euroopa Liidu programme, pidades aga 
silmas, et iga vahend peaks toimima 
vastavalt oma erimenetlustele. Seega ei 
peaks samu abikõlblikke kulusid 
kahekordselt rahastama. Liidu 
rahastamise lisaväärtuse ja olulise mõju 
saavutamiseks tuleks arendada 
programmi tihedat koostoimet liidu teiste 
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programmide ja struktuurifondidega, 
eelkõige ESFiga.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et tagada tõhus suhtlus laiema 
üldsusega ja komisjoni algatusel ette 
võetud kommunikatsioonimeetmete 
suurem sünergia, peavad käesoleva 
määruse alusel teavituseks ja 
kommunikatsiooniks eraldatud vahendid 
aitama kaasa ka Euroopa Liidu poliitilistest 
prioriteetidest teavitamisele, kui need on 
seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

(20) Et tagada tõhus suhtlus laiema 
üldsusega ja komisjoni algatusel ette
võetud kommunikatsioonimeetmete 
suurem sünergia, peavad käesoleva 
määruse alusel teavituseks ja 
kommunikatsiooniks eraldatud vahendid 
aitama kaasa ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide kohta teabe jagamisele, kui 
need on seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Programmi tuleb seirata, hinnata ja 
vajaduse korral kohandada või muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Et tagada asjakohane reageerimine 
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muutunud vajadustele ja vastavatele 
poliitilistele prioriteetidele kogu 
programmi kestel, tuleks komisjonile 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt anda volitus võtta vastu 
õigusakte seoses toetuste jagamisega 
programmi tegevussuundadele, kasutades 
5 % reservi, ning tegevussuundade 
üksikutele osadele igal aastal. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasemel. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel tagama vajalike dokumentide 
ühe- ja õigeaegse ning sobiva edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Rakendamisvolitused tuleb anda 
komisjonile eesmärgiga tagada ühtsed 
tingimused meetmete rakendamiseks 
programmi kahe tegevussuuna – EURESe 
ning mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse – raames.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Programmi tegevussuuna Progress 
raames võetavate meetmetega seotud
rakendamisvolitusi tuleb teostada 

(25) Komisjonile tuleks anda 
rakendamisvolitused eesmärgiga tagada 
ühtsed tingimused kõnealuse määruse 
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kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

rakendamisel. Neid rakendamisvolitusi 
tuleb teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Programmi rakendamise, seiramise 
ja hindamise asjus peaks komisjoni 
abistama strateegiline nõuandekomitee, 
mida juhiks komisjon ja mis koosneks 
liikmesriikide ja muude osalevate riikide, 
ametiühingute, tööandjate 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindajatest –
organiseerituna liidu tasemel –, kes on 
otseselt või kaudselt seotud programmi 
tegevuste rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
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 

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

Euroopa Liidu eesmärkidele kvaliteetse 
tööhõive kõrge taseme edendamisel, 
piisava ja inimväärse sotsiaalkaitse 
tagamisel, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse 
vastu võitlemisel ja töötingimuste 
parandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Sotsiaalne ettevõte” on ettevõte, mille 
peamine eesmärk on sotsiaalse mõju
saavutamine, mitte kasumi tootmine 
omanikele ja sidusrühmadele. Selline 
ettevõte tegutseb turul, tootes kaupu ja 
teenuseid ettevõtlikul ja innovatiivsel moel, 
ning kasutab ülejääki peamiselt 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks. 
Ettevõtet juhitakse vastutustundlikul ja 
läbipaistval moel, kaasates töötajaid, 
kliente ja sidusrühmi, keda ettevõtte 
tegevus mõjutab.

(a) „Sotsiaalne ettevõte” on ettevõte, mille 
peamine siht on sotsiaalsete eesmärkide
saavutamine, mitte kasumi tootmine 
omanikele ja sidusrühmadele. Selline 
ettevõte tegutseb turul, tootes kaupu ja 
teenuseid ettevõtlikul ja innovaatilisel
moel, ning reinvesteerib ülejäägid
peamiselt oma sotsiaalsete sihtide
edendamiseks. Ettevõtet juhitakse 
vastutustundlikul ja läbipaistval moel, 
kaasates töötajaid, kliente ja sidusrühmi, 
keda ettevõtte tegevus mõjutab.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „Sotsiaalne innovatsioon” tähendab 
uusi sekkumisi, mille eesmärgid ja 
vahendid on sotsiaalsed ning mis pakuvad 
tõhusamaid, tulemuslikumaid, 
jätkusuutlikumaid ja/või õiglasemaid 
lahendusi sotsiaalsetele vajadustele, 
millele ei ole vastatud või on vastatud 
ebapiisavalt, et võidelda vaesuse ja 
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sotsiaalse tõrjutusega, edendada 
kvaliteetse tööhõive kõrget taset ja 
inimväärset tööd, tagades piisava ja 
vaesust vältiva sotsiaalkaitse ning 
parandades töötingimusi, aidates seega 
kaasa sotsiaalsetele edusammudele. 
Sotsiaalne innovatsioon põhineb tõenditel 
ning parandab elu- ja töökvaliteeti. Selle 
üle ei otsustata esmajoones majanduslike 
kriteeriumide põhjal, vaid pigem selle 
lisaväärtuse järgi ühiskonnale tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) „Sotsiaalpoliitiline 
eksperimenteerimine” tähendab 
sotsiaalsete innovatsioonide projektipõhist 
katsetamist tööolukorras, et koguda 
tõendeid nende tõhususe ja teostatavuse 
kohta, kusjuures sellised projektid 
kestavad piiratud aja ja hõlmavad 
mitmesuguseid eri suurusega osalejaid. 
Eksperimentide tulemused peaksid aitama 
määratleda, kas ja millistel tingimustel 
saab sotsiaalset innovatsiooni laiemalt 
rakendada. Sotsiaalpoliitilise 
eksperimenteerimise eesmärk on 
parandada toetusesaajate elu kohandatud 
teenuste või toodete abil. See nõuab 
katseprojektide pikaajalist ja 
jätkusuutlikku rahastamist, seiramist ja 
hindamist, aga ka sidusrühmade ja 
toetusesaajate otsest kaasatust.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) programmi Progress tegevussuund, mis 
toetab ELi tööhõive ja sotsiaalpoliitika 
ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide 
väljatöötamist, rakendamist, järelevalvet ja 
hindamist ning edendab tõenditepõhist 
poliitika kujundamist ja innovatsiooni, 
kaasates sotsiaalseid partnereid,
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
teisi huvitatud isikuid;

a) Progressi tegevussuund, mis toetab ELi 
tööhõive-, töötingimuste, sotsiaalkaitse, 
sotsiaalse kaasatuse ning vaesusega 
võitlemise poliitikavaldkondade ja ka neid 
valdkondi käsitlevate õigusaktide 
väljatöötamist, rakendamist, järelevalvet ja 
hindamist ning edendab tõenditepõhist 
poliitika kujundamist ja sotsiaalseid 
edusamme, kaasates sotsiaalseid partnereid 
ning tehes koostööd kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja avalik-õiguslike 
asutustega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) EURESe tegevussuund, mis toetab 
EURESe võrgustiku elluviidavaid tegevusi,
s.o EMP liikmesriikide ja Šveitsi 
Konföderatsiooni poolt koos teiste 
huvitatud isikutega määratud eriteenuseid, 
et arendada teabe vahetamist ja levitamist 
ning teisi koostöö vorme edendamaks
töötajate geograafilist liikuvust;

b) EURESe tegevussuund, mis toetab 
EURESe võrgustiku elluviidavaid tegevusi 
koos sotsiaalpartneritega ja teiste 
huvitatud isikutega, et arendada teabe 
vahetamist ja levitamist ning teisi koostöö 
vorme, nagu näiteks piiriülesed 
partnerlused, aga ka tööotsijate, liikuvate 
töötajate ja tööandjate individuaalne 
nõustamine ja teavitamine, et õiglaselt 
edendada töötajate vabatahtlikku 
geograafilist liikuvust ning aidata kaasa 
kvaliteetse tööhõive kõrgele tasemele;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuund, mis hõlbustab 
ettevõtjate, eelkõige tööturult enim 
tõrjutud inimeste jaoks juurdepääsu 
rahastamisele.

c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuund, mis hõlbustab 
võimalike ettevõtjate, eelkõige töötute, 
sotsiaalselt tõrjutud ja haavatavate 
inimeste, aga ka olemasolevate 
mikroettevõtjate ja sotsiaalsete ettevõtjate
jaoks juurdepääsu rahastamisele ja 
suurendab rahastamise kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 1–14 sätestatud üldsätteid 
kohaldatakse kõigi kolme lõike 1 punktides 
a, b ja c osutatud tegevussuuna suhtes, 
millest igaühe suhtes kohaldatakse ka 
erisätteid.

2. Artiklites 1–14 sätestatud üldsätteid 
ning asjakohasel juhul artiklites 26a–29 
sätestatud delegeeritud ja 
rakendusvolitusi ja lõppsätteid 
kohaldatakse kõigi kolme lõike 1 punktides 
a, b ja c osutatud tegevussuuna suhtes, 
millest igaühe suhtes kohaldatakse ka 
erisätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada peamiste ELi ja riiklike 
poliitikakujundajate, samuti teiste 
huvitatud isikute poolset ELi eesmärkide 
omaksvõtmist tööhõive, sotsiaalsete ja 

(a) tugevdada peamiste ELi ja riiklike 
poliitikakujundajate, sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ning samuti avalik-õiguslike asutuste 
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töötingimuste valdkonnas, et saavutada 
konkreetsed ja kooskõlastatud meetmed nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil;

poolset ELi eesmärkide omaksvõtmist 
tööhõive, sotsiaalkaitse ja sotsiaalse
kaasatuse, vaesusega võitlemise ja 
töötingimuste parandamise valdkonnas, et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020” 
sotsiaalsed eesmärgid ja konkreetsed ja 
kooskõlastatud meetmed nii ELi kui ka 
liikmesriikide tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada piisavate, juurdepääsetavate ja 
tõhusate sotsiaalkaitse süsteemide ja 
tööturgude arengut ning aidata kaasa 
poliitika reformile, edendades head 
juhtimistava, vastastikku õppimist ja 
sotsiaalset innovatsiooni;

(b) toetada piisavate, inimväärsete, 
juurdepääsetavate ja tõhusate sotsiaalkaitse 
süsteemide ja tööturgude arengut, et 
tagada sotsiaalne kaasatus ning 
kvaliteetse tööhõive kõrge tase ja aidata 
vajaduse korral kaasa poliitika reformile, 
edendades kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas valitsusväliste 
organisatsioonide ning vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust kogevate inimeste 
osalemist, ning ka head juhtimistava, 
vastastikku õppimist ja sotsiaalset 
innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada töötajate geograafilist 
liikuvust ning suurendada tööhõive 
võimalusi, arendades ELi tööturge, mis on 
avatud ja kõigile juurdepääsetavad;

(d) edendada töötajate vabatahtlikku 
geograafilist liikuvust õiglastel alustel ning 
suurendada tööhõive võimalusi, arendades 
ELi kvaliteetseid tööturge, mis on avatud ja 
kõigile juurdepääsetavad;
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades haavatavate 
rühmade ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks ning parandades sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisvahenditele.

(e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades mikroettevõtet 
asutada soovivate töötute, sotsiaalselt 
tõrjutud ja haavatavate inimeste ning 
olemasolevate mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks ning parandades sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisvahenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) võidelda vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega, toetades sotsiaalpartnerite, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
sotsiaalsete ettevõtete ja avalik-õiguslike 
asutuste tegevusi, keskendudes eelkõige 
sotsiaalsele innovatsioonile ning 
sotsiaalpoliitilisele eksperimenteerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) parandada teadmisi ja arusaamist 
liikmesriikides ja muudes osalevates 
riikides valitsevast olukorrast poliitika 
analüüsimise, hindamise ja hoolika 
jälgimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nende eesmärkide poole püüeldes 
püüab programm:

2. Nende eesmärkide saavutamiseks on
programmi siht:

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada naiste ja meeste vahelist
võrdsust ning võidelda soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega;

(a) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisega, positiivsete meetmete 
rakendamisega soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ning võitlusega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagada, et liidu poliitika ja tegevuste 
määratlemisel ja rakendamisel võetakse 
arvesse nõudeid, mis on seotud kõrge
tööhõive edendamise, piisava
sotsiaalkaitse tagamise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisega.

(b) edendada kvaliteetse tööhõive kõrget 
taset, tagada piisav ja inimväärne 
sotsiaalkaitse ning võidelda vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Partnerluspõhimõte

Selleks et tagada programmi vastavus
toetusesaajate vajadustele ja nõudmistele
ning edendada head valitsemistava, 
vastastikust õppimist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, kohaldavad komisjon ja 
liikmesriigid programmi kogu elutsükli 
jooksul partnerluspõhimõtet. Selleks 
tagavad komisjon ja liikmesriigid, et 
korrapäraselt konsulteeritakse programmi 
tegevuste rakendamisega otseselt või 
kaudselt seotud sotsiaalpartneritega ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
ning kaasatakse need programmi ja selle 
tegevussuundade väljatöötamise, 
rakendamise, jälgimise ja hindamisega 
seotud otsuste tegemisse.
Partnerluspõhimõtte tulemuslikuks 
kohaldamiseks eraldatakse piisav summa 
rahalisi vahendeid, nagu ka programmi 
tegevuste rakendamisega otseselt või 
kaudselt seotud sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
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suutlikkuse ja pädevuse suurendamise 
tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 45
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. Rahalised eraldised programmi 
rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020 
moodustavad [1006,10] miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Kogu rahastamispakett on suurenenud 5 %, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi 8. juuni 
2011. aasta resolutsiooniga teemal „Tulevikku investeerimine: uus mitmeaastane 
finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel” (SURE-
raport). Rahastamispaketti tuleb aga pidada näitlikuks ja lõplik variant tuleb esitada pärast 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 üle kokkuleppele jõudmist.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Progressi tegevussuunale 60 %, millest 
vähemalt 17 % eraldatakse sotsiaalse
eksperimenteerimise kui uuenduslike 
lahenduste testimise ja hindamise meetodi
edendamiseks eesmärgiga suurendada 
lahenduste hulka;

(a) Progressi tegevussuunale 56 %, millest 
vähemalt 50 % eraldatakse sotsiaalkaitsele, 
sotsiaalsele kaasatusele ning vaesuse 
vähendamisele ja sellega võitlemisele ning 
vähemalt 10 % võitlusele noorte 
töötusega; vähemalt 25 % selle 
tegevussuuna eelarvest eraldatakse 
sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise 
edendamiseks; rahastamine muudetakse 
võrdselt kättesaadavaks väikestele, 
keskmise suurusega ja suurtele 
projektidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EURESe tegevussuunale 15 %; (b) EURESe tegevussuunale 19 %, millest 
vähemalt 40 % eraldatakse 
eesmärgipärastele liikuvuskavadele, 
vähemalt 20 % piiriülestele partnerlustele 
ja vähemalt 15 % EURESe töötajate 
koolitusele ja kvalifikatsioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale 20 %.

(c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale 20 %, millest 
vähemalt 45 % eraldatakse 
mikrorahastamisele ja vähemalt 45 % 
sotsiaalsele ettevõtlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ülejäänud 5 % jaotatakse tegevussuundade 
vahel iga-aastaselt vastavalt poliitilistele 
prioriteetidele, mille Euroopa Parlament 
ja nõukogu on komisjoni ettepanekul 
ühiselt seadnud.
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavalt artiklile 26 a antakse 
komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud akte seoses 
tegevussuundadele raha eraldamisega 
5 % reservi abil ning tegevussuundade 
üksikutele osadele igaks aastaks, võttes 
nõuetekohaselt arvesse programmiga 
hõlmatud valdkondade poliitilisi 
prioriteete.

Or. en

Muudatusettepanek 51
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
kommunikatsioonitegevuste jaoks.

3. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud
rahastamispaketist eraldatakse 
programmi rakendamiseks, et katta 
näiteks tehnilise ja/või haldusalase abiga, 
tõlketeenustega, pakkumiskutsetega, 
eksperdikohtumistega, nii komisjonile kui 
ka toetusesaajatele vastastikku kasuliku
kommunikatsiooniga seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmete ja statistika kogumine, ühiste 
metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine;

(a) andmete ja statistika kogumine, võttes 
arvesse nii kvalitatiivseid kui ka 
kvantitatiivseid kriteeriume, ning ka 
ühiste metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitlused, uuringud, analüüsid ja 
aruanded, kaasa arvatud ekspertide
võrgustike rahastamise kaudu;

(b) küsitlused, uuringud, analüüsid ja 
aruanded, kaasa arvatud võrgustike 
rahastamise ning prioriteetsete teemade 
ekspertteadmiste arendamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hinnangud ja mõjuhinnangud; (c) kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed
hinnangud ja mõjuhinnangud, sealhulgas 
meetmed, mis on vajalikud heade tavade 
ja eksperimenteerimise ülekandmisel 
igapäevasesse sotsiaalpoliitikasse;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriikide ja muude osalevate 
riikide edusammude seiramine tööhõive, 
sotsiaalkaitse ja kaasamise ning 
vaesusega võitlemise peamiste 
prioriteetide alal kooskõlas strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidega ning ka 
töötingimuste parandamise alal;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sotsiaalse eksperimenteerimise kui 
uuenduslike lahenduste katsetamise ja 
hindamise meetodi ettevalmistamine ja 
rakendamine eesmärgiga suurendada 
lahenduste hulka;

(e) sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise 
kui uuenduslike lahenduste katsetamise ja 
hindamise meetodi ettevalmistamine ja 
rakendamine eesmärgiga suurendada 
lahenduste hulka;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) heade tavade, uuenduslike 
lähenemisviiside ja kogemuste, 
vastastikuste eksperthinnangute, 
võrdlusuuringute ja vastastikuse õppe 
vahetamine ja levitamine Euroopa tasandil;

(a) heade tavade, uuenduslike 
lähenemisviiside ja kogemuste, 
vastastikuste eksperthinnangute, 
võrdlusuuringute ja vastastikuse õppe 
keskendatud ja strateegiline vahetamine ja 
levitamine Euroopa tasandil 
poliitikakujundajate ja muude 
sidusrühmade seas, et parandada teadmisi 
ja teha edusamme liidu eesmärkide 
saavutamiseks seoses kvaliteetse tööhõive 
kõrge taseme edendamisega, piisava ja 
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inimväärse sotsiaalkaitse tagamisega, 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemisega ning töötingimuste 
parandamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu eesistuja üritused, 
konverentsid ja seminarid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) toetus kõigi asjaomaste osalejate 
aktiivsele kaasatusele selliste juba kokku 
lepitud liidu prioriteetide 
järelmeetmetesse, nagu aktiivne kaasatus, 
kodutuse ja eluaseme kättesaadavusega 
seotud tõrjutusega võitlemine, laste 
vaesus, energiapuudus ning 
sisserändajate ja etniliste vähemuste 
vaesus.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide määratud riigiasutuste ja 
geograafilise liikuvuse edendamise eest 
vastutavate eriasutuste ning mikrokrediidi 
pakkujate suutlikkuse suurendamine;

(b) liikmesriikide määratud riigiasutuste ja 
geograafilise liikuvuse edendamise eest 
vastutavate eriasutuste suutlikkuse 
suurendamine ning ka mikrokrediidi 
pakkujate suutlikkuse suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sotsiaalpartnerite organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) EURESe piiriüleste partnerluste 
suutlikkuse suurendamine ja nende 
tegevuskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erialaasutuste, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste ja tööturuasutuste 

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

tööturuasutuste võrgustikuna tegutsemine 
ja koostöö Euroopa tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Euroopa tasandi vaatluskeskuste 
rahastamine;

(e) Euroopa tasandi, piirkondadevaheliste 
ja piiriüleste, ka peamiste prioriteetsete 
teemadega tegelevate vaatluskeskuste 
rahastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 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. Meetmed edendamaks õiglaselt 
üksikisikute liikuvust ELis:

(a) tööotsijate, liikuvate töötajate ja 
tööandjate teavitamine ja nõustamine;
(b) mitmekeelsete digitaalsete platvormide 
täiustamine 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 66
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), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, teadusuuringute 
ja innovatsiooni programmi Horisont 
2020 ning ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi kohaste 
meetmetega, aga ka partnerluspõhimõtte 
kohaldamisega ja sotsiaalpartnerite 
kaasamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programm täiendab muid Euroopa 
Liidu programme, arvestades, et iga 
vahend toimib vastavalt oma 
erimenetlustele. Samu abikõlblikke 
kulusid kahekordselt ei rahastata ja 
arendatakse programmi tihedat 
koostoimet liidu teiste programmide ja 
struktuurifondidega, eelkõige ESFiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tegevused on kooskõlas liidu muude 
meetmetega ja täiendavad neid sellistes 
valdkondades nagu sotsiaalne dialoog, 
õigusalased küsimused ja põhiõigused, 
mittediskrimineerimine, sooline 
võrdõiguslikkus, haridus, kutsealane 
väljaõpe ja noorsoopoliitika, 
teadusuuringud ja innovatsioon, 
ettevõtlus, tervishoid, laienemine ja 
välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob kõik vajalikud suhted 
nende komiteedega, kes tegelevad 
programmi seisukohast oluliste 
poliitikavaldkondade, vahendite ja 
meetmetega, et tagada nende regulaarne ja 
asjakohane teavitamine programmi 
rakendamise käigust.

Komisjon loob vajalikud seosed 
tööhõivekomiteega, 
sotsiaalkaitsekomiteega, tööohutuse ja 
töötervishoiu nõuandekomiteega ning 
töötajate vaba liikumise 
nõuandekomiteega, et tagada nendega
regulaarne ja asjakohane konsulteerimine 
ja nende teavitamine programmi 
rakendamise käigust.

Komisjon teavitab ka teisi programmile 
oluliste poliitikavaldkondade, vahendite ja 
meetmetega tegelevaid komiteesid.
Vajaduse korral algatab komisjon 
korrapärase ja struktureeritud koostöö 
artiklis 26 d osutatud strateegilise 
nõuandekomitee, artiklis 26 f osutatud 
komitee ja muude asjakohaste 
poliitikavaldkondade, vahendite ja 
meetmete jaoks asutatud 
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järelevalvekomiteede vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
programmiga seotud teavitamis- ja 
suhtlustegevused parandavad programmi 
Progressi, EURESe tegevussuuna ning 
mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse 
tegevussuundade nähtavust ning toovad 
need kodanikele lähemale.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kommunikatsioonimeetmed peavad 
aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest teavitamisele, 
kui need on seotud käesoleva määruse 
üldiste eesmärkidega.

2. Kommunikatsioonimeetmed peavad 
andma teavet ka Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest, kui need on 
seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
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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.

vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal aastal kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed seirearuanded ning edastab 
need Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Aruanded edastatakse teadmiseks ka 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele. Iga-aastased 
seirearuanded hõlmavad programmi 
tulemusi ning sisaldavad teavet selle 
tegevussuundade mõju ja 
jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas –
vajaduse korral – abistatud inimeste, 
töölerakendatud ja/või senini töötavate 
inimeste ja ka senini toimivate 
mikroettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete 
koguarv toetusperioodi lõpul, ning teavet 
kooskõla kohta liidu teiste 
rahastamisvahenditega, eeskätt ESFiga. 
Iga-aastased seirearuanded hõlmavad ka 
seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames käsitletud soolise võrdõiguslikkuse 
ja mittediskrimineerimise küsimusi, sh 
juurdepääsetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui vastavalt otsuse nr 1672/2006/EÜ 
artiklile 19 või otsuse nr 283/2010/EL 
artiklile 9 korraldatud hinnangust või 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
hinnangust ilmneb, et programmis esineb 
suuri puudujääke, kaalub komisjon 
programmi asjakohaseid 
muudatusettepanekuid sisaldava 
ettepaneku esitamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Enne ettepaneku tegemist programmi 
jätkamiseks ka pärast 2020. aastat esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele hinnangu 2014.–2020. aasta 
programmi kontseptuaalsete tugevate ja 
nõrkade külgede kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisätted Programmi tegevussuundade erisätted

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Temaatilised osad

Programmi Progressi tegevussuund 
hõlmab järgmisi temaatilisi osi:
a) tööhõive;
b) sotsiaalkaitse, sotsiaalne kaasatus ning 
vaesuse vähendamine ja ennetamine;
c) töötingimused;
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d) sotsiaalpoliitiline eksperimenteerimine 
kui valdkondadevaheline osa.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Töötada välja ja levitada 
kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi 
teadmisi tagamaks, et ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alased 
õigusaktid põhinevad usaldusväärsetel 
tõendusmaterjalidel ja vastavad eri 
liikmesriikide ja teiste osalevate riikide 
vajadustele, väljakutsetele ja tingimustele.

(a) Töötada välja ja levitada 
kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi 
teadmisi tagamaks, et ELi tööhõive-,
töötingimuste, sotsiaalkaitse, sotsiaalse 
kaasatuse ja vaesusega võitlemise 
poliitikavaldkonnad ning nende 
valdkondade alased õigusaktid põhinevad 
usaldusväärsetel tõendusmaterjalidel ja 
vastavad eri liikmesriikide ja teiste 
osalevate riikide inimeste vajadustele, 
sotsiaalsetele väljakutsetele ja 
sotsiaalsetele tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Edendada tõhusat ja kaasavat teabe 
jagamist, vastastikust õppimist ja dialoogi 
ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning 
töötingimuste alaste õigusaktide kohta ELi, 
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, et 
osutada liikmesriikidele ja teistele 
osalevatele riikidele abi nende poliitika 
väljatöötamisel ja ELi õiguse 
rakendamisel.

(b) Edendada tõhusat ja kaasavat teabe 
jagamist, vastastikust õppimist ja dialoogi 
Euroopa tööhõivestrateegia ning 
sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse 
avatud koordineerimismeetodi 
raamistikus ning spetsialiseeritud 
asutuste, sealhulgas sotsiaalpartnerite 
võrgustiku abil sellistes liidu 
poliitikavaldkondades nagu tööhõive, 
töötingimused sotsiaalkaitse, sotsiaalne 
kaasatus ja vaesusega võitlemine, aga ka 
nende valdkondade alaste õigusaktide 
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kohta ELi, riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil, et osutada liikmesriikidele ja 
teistele osalevatele riikidele abi nende 
poliitika väljatöötamisel ja ELi õiguse 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Anda poliitikakujundajatele rahalist 
toetust sotsiaal- ja tööturupoliitika 
reformide katsetamiseks, suurendada 
peamiste osalejate suutlikkust sotsiaalse
eksperimenteerimise kavandamiseks ja 
rakendamiseks ning muuta vastavad 
teadmised ja kogemused kättesaadavaks.

(c) Anda poliitikakujundajatele vajaduse 
korral rahalist toetust sotsiaal- ja 
tööturupoliitika reformide katsetamiseks, et 
tagada piisav ja inimväärne sotsiaalkaitse, 
sotsiaalne kaasatus, vaesuse 
vähendamine, kvaliteetse tööhõive kõrge 
tase ning paremad töötingimused, 
suurendada peamiste osalejate suutlikkust 
sotsiaalpoliitilise eksperimenteerimise 
kavandamiseks ja rakendamiseks ning 
muuta vastavad teadmised ja kogemused 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Anda ELi ja liikmesriikide 
organisatsioonidele rahalist toetust nende 
suutlikkuse suurendamiseks, et arendada, 
edendada ja toetada ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alaste 
õigusaktide rakendamist.

(d) Anda ELi, liikmesriikide ja 
piirkondlikele organisatsioonidele rahalist 
toetust nende suutlikkuse suurendamiseks, 
et arendada, edendada ja toetada ELi 
poliitikat tööhõive, töötingimuste, 
sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse ja 
vaesusega võitlemise valdkondades ning
nende valdkondade alaste õigusaktide 
rakendamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tööturuasutused; (b) riiklikud tööturuasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) valitsusvälistele organisatsioonidele, 
eelkõige neile, kes on organiseerunud ELi 
tasandil;

(e) valitsusvälistele organisatsioonidele 
kõigil poliitikatasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi rakendamise eesmärgil 
algatab komisjon koostöö Euroopa 
Koolitusfondi, Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse, Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri ning Euroopa 
Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Fondiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib teha koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige Euroopa Nõukogu, OECD, ILO ja 
Maailmapangaga.

3. Komisjon võib teha koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige Euroopa Nõukogu, OECD, ILO ja 
muude ÜRO organite ning 
Maailmapangaga.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Komisjoni rakendusvolitused
1. Programmi Progress tegevussuuna 
rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on 
seotud alljärgnevate küsimustega, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt:
a) mitmeaastased tööplaanid, milles 
sätestatakse keskpika ajavahemiku 
poliitilised ja rahastamisprioriteedid;
b) iga-aastased tööplaanid, mis sisaldavad 
konkursikutsejärgseid toetusesaajate 
valimise kriteeriume.
2. Kõik muud programmi Progress 
tegevussuuna rakendamiseks vajalikud 
meetmed võetakse vastu kooskõlas 
artikli 18 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

(Vt artikli 26 e muudatusettepanekut.)
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Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Komitee
1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
tähendab komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.
3. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

(Vt artikli 26 f muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Üleminekusätted
Enne 1. jaanuari 2014 otsuse 
1672/2006/EÜ (selle artiklis 3 osutatud 
jaotised 1, 2 ja 3) algatatud meetmete 
suhtes kohaldatakse nimetatud otsust ka 
edaspidi. Selliste meetmete puhul 
asendatakse nimetatud otsuse artiklis 13 
osutatud komitee käesoleva määruse 
artiklis 18 osutatud komiteega.

Or. en

(Vt artikli 26 g muudatusettepanekut.)
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Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Temaatilised osad

EURESe tegevussuund hõlmab järgmisi 
temaatilisi osi:
a) teabeteenused, nõustamine ning 
tööpakkumiste ja -taotluste kokkuviimine 
liikuvate töötajate ja tööandjate puhul;
b) eesmärgipärased liikuvuskavad;
c) riikidevaheline, sektoritevaheline ja 
piiriülene koostöö;
d) tegevuste ja töölerakendamiste 
hindamine kui valdkondadevaheline osa.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tagada, et vabad töökohad, 
töötaotlused ja nendega seonduv teave on 
potentsiaalsete tööotsijate ja tööandjate 
jaoks läbipaistev; see saavutatakse nende 
vahendamise ja levitamise kaudu 
riikidevahelisel, piirkondadevahelisel ja 
piiriülesel tasandil, kasutades standardseid 
koostalitusvõime vorme.

(a) Tagada, et teave ja nõuanded vabade 
töökohtade ja töötaotluste kohta ja 
nendega seonduv teave, näiteks teave elu-
ja töötingimuste kohta, sealhulgas
sotsiaalvaldkonna õigusaktide, tööalaste 
õigusaktide ja kehtivate 
kollektiivlepingute kohta ning ka 
võimaluste kohta omandada uusi oskusi, 
on potentsiaalsete tööotsijate ja tööandjate 
jaoks läbipaistev; see saavutatakse nende 
vahendamise ja levitamise kaudu 
riikidevahelisel, piirkondadevahelisel ja 
piiriülesel tasandil, aga ka individuaalse 
nõustamise abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende ametisse 
nimetamiseks vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 
teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori.

(b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende kvaliteetsesse 
ametisse nimetamiseks vabade töökohtade 
ja töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 
teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Erimeetmed

Lisaks artiklis 6 sätestatud meetmete 
liikidele võivad EURESe tegevussuuna 
erimeetmed hõlmata järgmist:
a) piiriüleste partnerluste arendamine; 
tööotsijate, liikuvate töötajate, sealhulgas 
piiriüleste töötajate, hooajatöötajate, 
võõrtöötajate, lähetatud töötajate ning 
tööandjate nõustamine ja teavitamine 
enne liikuvuse kogemust, selle ajal ja 
pärast seda, et õiglaselt edendada 
geograafilist liikuvust; teabematerjalide 
koostamine ja levitamine tööotsijate, 
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liikuvate töötajate, tööandjate ja EURESe 
nõustajate teavitamiseks tööalastest 
õigusaktidest, sotsiaalkindlustusest ning 
töötingimustest piiriülestes regioonides ja 
teistes liikmesriikides;
b) eesmärgipäraste liikuvuskavade 
väljatöötamine ja rakendamine koostöös 
töötajate vaba liikumise 
nõuandekomiteega;
c) EURESe korraldatud tegevuste ja 
töölerakendamiste hindamine, võttes 
arvesse nii kvalitatiivseid kui ka 
kvantitatiivseid kriteeriume, keskendudes 
lisanduvatele ja väljaminevatele 
töökohtadele konkreetses liikmesriigis 
ning ka töölerakendamise koguarvudele 
liidu tasandil, võttes seejuures arvesse 
tööturu muutuvat olukorda ja seonduvaid 
liikuvusmudeleid; näitajate 
väljatöötamine koostöös komisjoni, 
liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega, et 
hinnata tööhõive kvaliteeti ja töötingimusi 
seoses EURESe töökohtadega.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 b
Eesmärgipärased liikuvuskavad

1. Eesmärgipärased liikuvuskavad võivad 
olla mõeldud teatud töötajaterühmadele, 
teatud sektoritele, tegevusaladele, riikidele 
või riikide rühmale, mille puhul on 
kindlaks tehtud selge majanduslik vajadus 
ning kogu Euroopa Liitu hõlmav 
värbamine võib tuua lisaväärtust, näiteks 
töökohtade puhul, kuhu on raske 
töötajaid leida, ja nišitöökohtade puhul, 
mille korral on ilmnenud 
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värbamisraskused. Kavadega seoses 
konsulteeritakse korrapäraselt töötajate 
vaba liikumise nõuandekomiteega.
2. Eesmärgipärased liikuvuskavad 
põhinevad õiglase liikuvuse põhimõttel, 
austades täielikult kohaldatavaid 
tööjõustandardeid ja õigusnõudeid. 
Sellele vastavalt tagatakse kavadega 
töölerakendamine kvaliteetsetel 
töökohtadel piisavate ja inimväärsete 
töötasude ning töötingimustega, tuginedes 
kollektiivlepingutele ja/või alampalkadele.
3. Rakendavad organisatsioonid, kes 
pakuvad tööotsijatele ja tööandjatele 
teenuseid eesmärgipäraste liikuvuskavade 
raames, valitakse välja avatud 
projektikonkursil, kus saavad osaleda 
tööturuasutused, eeldusel et nad on 
pühendunud õiglase liikuvuse 
põhimõttele.
4. Tuginedes artikli 11 lõike 2 sätetele, 
määratletakse projektikonkursil nende
toetusmeetmete liigid, mida pakutakse 
eesmärgipäraste liikuvuskavadega, ning 
need hõlmavad tööotsijatele ja 
tööandjatele mõeldud piiratud rahalist 
toetust, mis kaasneb eesmärgipäraste 
liikuvuskavade raames osutatud 
teenustega.
5. Tööandjale mõeldud rahalisi stiimuleid 
kasutatakse uue töötaja integreerimiseks 
ja kvalifikatsioonimeetmeteks; töötajale 
mõeldud rahalisi stiimuleid kasutatakse 
üleminekukulude, näiteks reisi-, majutus-
ja keelekursuste tarvis.
6. Komisjon tagab eesmärgipäraste 
liikuvuskavade tugeva kooskõlastatuse ja 
kohaldatavate tööalaste õigusaktide ning 
standardite täieliku järgimise.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 c
„Ajude väljavoolu” seire

Geograafilise liikuvuse halbade mõjude 
tuvastamiseks ja ennetamiseks 
liikmesriikides või teatud 
majandussektorites seirab komisjon 
korrapäraselt liikuvusmudeleid, eeskätt 
oskustöötajate liikuvusmudeleid. Tööturu 
moonutuste tekkimisel kaalub komisjon 
ettepaneku esitamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selliste 
arengutega võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EURESe tegevussuund on avatud 
kõikidele liikmesriigi või komisjoni 
määratud riigi- ja eraasutustele, osalejatele 
ja institutsioonidele, kes täidavad 
komisjoni otsuses 2003/8/EÜ19 sätestatud 
tingimused EURESe võrgustikus 
osalemiseks. Selliste asutuste ja 
organisatsioonide hulka kuuluvad eelkõige:

2. EURESe tegevussuund on avatud 
kõikidele liikmesriigi või komisjoni 
määratud asutustele, osalejatele ja 
institutsioonidele, kes täidavad komisjoni 
otsuses 2003/8/EÜ19 sätestatud tingimused 
EURESe võrgustikus osalemiseks. Selliste 
asutuste ja organisatsioonide hulka 
kuuluvad eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tööturuasutused; (b) riiklikud tööturuasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sotsiaalpartnerite organisatsioonid ja 
muud huvitatud isikud.

(c) sotsiaalpartnerite organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused, sotsiaalpartnerite 
organisatsioonid ning muud 
piirkondlikud ja kohalikud 
organisatsioonid, kes osalevad piiriülestes 
partnerlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab akrediteerimis- ja 
seiresüsteemi, et tagada kõigi osalejate 
vastavus EURESe põhimõtetele üldiselt ja 
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eelkõige õiglase liikuvuse põhimõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Temaatilised osad

Mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse 
tegevussuund hõlmab järgmisi temaatilisi 
osi:
(a) haavatavate rühmade ja 
mikroettevõtete mikrorahastamine;
(b) sotsiaalne ettevõtlus.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mikroettevõtete jaoks, eriti nende jaoks, 
kes võtavad tööle punktis a nimetatud
isikuid.

(b) mikroettevõtete jaoks, eriti nende jaoks, 
kes tegutsevad sotsiaalses majanduses, 
aga ka nende jaoks, kes võtavad tööle 
tööturul ebasoodsas olukorras olevaid 
haavatavaid isikuid.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetada mikrorahastamisega 
toetatavate mikroettevõtete loomist ja 
arendamist, pakkudes eeskätt kaasnevaid 
mentorlus- ja koolitusprogramme.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut, 
eelkõige hõlbustades juurdepääsu
rahalistele vahenditele.

3. Toetada sotsiaalse investeerimisturu 
arengut ning hõlbustada sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu rahastamisele, 
tehes omakapitali, kvaasikapitali, 
laenuvahendid ja toetused summas kuni 
[500 000 eurot] kättesaadavaks 
sotsiaalsetele ettevõtetele, mille aastane 
kogukäive ei ületa 50 miljonit eurot või 
mille aastane bilanss ei ületa 43 miljonit 
eurot ja mis ei ole avatud 
investeerimisfondid.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püüeldes käesolevas artiklis sätestatud 
eesmärkide poole, tagab komisjon, et 
mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse 
toetamisega aidatakse kaasa kvaliteetse 
tööhõive kõrgele tasemele ja headele 
töötingimustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada täiendavust, kooskõlastatakse 
neid meetmeid tihedalt 
ühtekuuluvuspoliitika raamistikus ja 
riiklikul tasandil võetud meetmetega. 
Selliste meetmete eesmärk on ergutada 
mõlemat, nii garantiisid ja 
vastugarantiisid kui ka omakapitali ja 
laenuraha.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalemine mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunas on 
avatud artikli 16 lõikes 1 osutatud riikides
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil tegutsevatele riigi- ja eraasutustele, 
kes pakuvad neis riikides:

1. Osalemine mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunas on 
avatud liikmesriikides riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil 
tegutsevatele riigi- ja eraasutustele, kes 
pakuvad neis riikides:

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mikrorahastamist isikutele ja 
mikroettevõtetele:

(a) mikrorahastamist isikutele ja 
mikroettevõtetele ja/või:

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab, et tegevussuund on 
kedagi diskrimineerimata juurdepääsetav 
väga erinevatele liikmesriikide avalik-
õiguslikele või eraasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist ei ole ühismeetmetega, 
katavad mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale eraldatud 
assigneeringud kõik rahastamisvahendite 
kaudu rakendatava meetme kulud, kaasa 
arvatud maksekohustused 
finantsvahendajate ees, näiteks 
garantiidega seonduvad kahjud, ELi panust 
haldavate rahvusvaheliste
finantseerimisasutuste haldustasud ja muud 
abikõlblikud kulud.

Kui tegemist ei ole ühismeetmetega, 
katavad mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale eraldatud 
assigneeringud kõik rahastamisvahendite 
kaudu rakendatava meetme kulud, kaasa 
arvatud maksekohustused 
finantsvahendajate ees, näiteks 
garantiidega seonduvad kahjud, ELi panust 
haldavate finantseerimisasutuste 
haldustasud ja muud abikõlblikud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõikes 5 osutatud vahendite ja 
toetuste rakendamiseks võib komisjon 
sõlmida lepinguid ELi aastaeelarve suhtes 

1. Artikli 6 lõikes 5 osutatud vahendite ja 
toetuste rakendamiseks võib komisjon 
sõlmida lepinguid ELi aastaeelarve suhtes 
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kohaldatavaid finantseeskirju käsitleva 
määruse XXX/2012 (2012. aasta uus 
finantsmäärus) artikli 55 lõike 1 punkti b 
alapunktides iii ja iv loetletud üksustega, 
eelkõige Euroopa Investeerimispanga ja 
Euroopa Investeerimisfondiga. Sellistes 
lepingutes sätestatakse üksikasjalikult neile 
finantseerimisasutustele usaldatud 
ülesannete elluviimine, muu hulgas 
nähakse nendega ette vajadus tagada 
vastastikune täiendavus ja koordineeritus 
olemasolevate ELi ja riiklike 
finantsvahenditega ning vahendite 
tasakaalustatud jaotamine liikmesriikide ja 
teiste osalevate riikide vahel. Selliseid 
finantsvahendeid nagu 
riskijagamisinstrumendid, 
omakapitaliinstrumendid ja 
võlainstrumendid võib kasutuse võtta 
spetsiaalsetesse investeerimisvahenditesse 
tehtavate investeeringute kaudu.

kohaldatavaid finantseeskirju käsitleva 
määruse XXX/2012 (2012. aasta uus 
finantsmäärus) artikli 55 lõike 1 punkti b 
alapunktides iii ja iv loetletud üksustega, 
eelkõige Euroopa Investeerimispanga ja 
Euroopa Investeerimisfondiga. Sellistes 
lepingutes sätestatakse üksikasjalikult neile 
finantseerimisasutustele usaldatud 
ülesannete elluviimine, muu hulgas 
nähakse nendega ette vajadus tagada 
vastastikune täiendavus ja koordineeritus 
olemasolevate ELi ja riiklike 
finantsvahenditega ning vahendite 
tasakaalustatud jaotamine liikmesriikide ja 
teiste osalevate riikide vahel. Selliseid 
finantsvahendeid nagu garantiid ja 
vastugarantiid, omakapitaliinstrumendid ja 
võlainstrumendid võib kasutuse võtta 
sellise fondi kaudu, mida saab 
kaasrahastada finantseerimisasutuste või 
programmi rahade otsese konverteerimise 
abil finantsinstrumentideks, näiteks 
garantiideks.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Fond pakub omakapitali riiklikele ja 
piirkondlikele fondidele ning rahastab 
otse eraisikuid, mikroettevõtteid ja/või 
sotsiaalseid ettevõtteid. Garantiidega 
aidatakse kaasa omakapitali pakkumisele 
ja eraisikutele, mikroettevõtetele ja/või 
sotsiaalsetele ettevõtetele antud laenudega 
seotud riskide vähendamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesoleva tegevussuuna raames 
otseselt või kaudselt toetatavate 
mikrolaenude tingimused, nagu 
intressimäärad, on mõistlikud ja 
proportsionaalsed laenuga seotud riskide 
ja tegelike kulude suhtes ning ka laenude 
taskukohasuse suhtes laenajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud 
lepingutes sätestatakse rahvusvaheliste
finantseerimisasutuste kohustus 
reinvesteerida ressursid ja tulud (kaasa 
arvatud dividendid ja tagasimaksed) 
artikli 6 lõikes 5 osutatud meetmetesse 
kümne aasta pikkuseks ajaperioodiks alates 
programmi alguskuupäevast.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud 
lepingutes sätestatakse 
finantseerimisasutuste kohustus
reinvesteerida ressursid ja tulud (kaasa 
arvatud dividendid ja tagasimaksed) 
artikli 6 lõikes 5 osutatud meetmetesse 
kümne aasta pikkuseks ajaperioodiks alates 
programmi alguskuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega sõlmitud 
lepingute lõppemisel või pärast spetsiaalse 
investeerimisvahendi investeerimisperioodi 
lõppemist makstakse ELile kuuluvad tulud 

4. Finantseerimisasutustega sõlmitud 
lepingute lõppemisel või pärast spetsiaalse 
investeerimisvahendi investeerimisperioodi 
lõppemist makstakse ELile kuuluvad tulud 
ja jääksumma Euroopa Liidu üldeelarvesse.
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ja jääksumma Euroopa Liidu üldeelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rahvusvahelised finantseerimisasutused 
ja vajadusel ka fondijuhid sõlmivad 
kirjalikud lepingud artiklis 23 osutatud 
avalik- ja eraõiguslike asutustega. Sellistes 
lepingutes sätestatakse avalik- ja 
eraõiguslike asutuste kohustused kasutada 
neile mikrorahastamise ja 
sotsiaalettevõtluse tegevussuuna raames 
kättesaadavaks tehtud vahendeid kooskõlas 
artiklis 22 nimetatud eesmärkidega ja anda 
teavet artiklis 26 sätestatud aastaaruannete 
koostamiseks.

5. Finantseerimisasutused ja vajadusel ka 
fondijuhid sõlmivad kirjalikud lepingud 
artiklis 23 osutatud avalik- ja eraõiguslike 
asutustega. Sellistes lepingutes sätestatakse 
avalik- ja eraõiguslike asutuste kohustused 
kasutada neile mikrorahastamise ja 
sotsiaalettevõtluse tegevussuuna raames 
kättesaadavaks tehtud vahendeid kooskõlas 
artiklis 22 nimetatud eesmärkidega ja anda 
teavet artiklis 26 sätestatud aastaaruannete 
koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelised finantseerimisasutused 
ja vajadusel fondijuhid saadavad 
komisjonile toetuse rakendamise 
aastaaruanded, kus loetletakse toetatud 
tegevused ning käsitletakse nende rahalist 
rakendamist ning rahaliste vahendite ja 
investeeringute eraldamist ning neile 
juurdepääsetavust sektorite ja 
toetusesaajate liikide lõikes, heakskiidetud 
või tagasilükatud taotlusi ning asjaomaste 
riigi- ja eraasutustega sõlmitud lepinguid, 
rahastatud meetmeid ja tulemusi, võttes 
muu hulgas arvesse sotsiaalset mõju, 

1. Finantseerimisasutused ja vajadusel 
fondijuhid saadavad komisjonile toetuse 
rakendamise aastaaruanded, kus loetletakse 
toetatud tegevused ning käsitletakse nende 
rahalist rakendamist ning rahaliste 
vahendite ja investeeringute eraldamist 
ning neile juurdepääsetavust sektorite, 
geograafilise piirkonna ja toetusesaajate 
liikide lõikes, heakskiidetud või 
tagasilükatud taotlusi ning asjaomaste riigi-
ja eraasutustega sõlmitud lepinguid, 
rahastatud meetmeid ja tulemusi, võttes 
muu hulgas arvesse sotsiaalset mõju, 
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töökohtade loomist ja toetatud ettevõtete 
jätkusuutlikkust.

töökohtade loomist ja toetatud ettevõtete 
jätkusuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 116
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 ning üksikasjalikku teavet 
teavitustegevuste kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
II a jaotis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a jaotis
Delegeeritud ja rakendusvolitused ning 
lõppsätted

Or. en

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Volituste delegeerimine komisjonile
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Vastavalt artiklile 26 b antakse 
komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud akte seoses 
tegevussuundadele raha eraldamisega 5% 
reservi abil ning tegevussuundade 
üksikutele osadele igaks aastaks, nagu on 
sätestatud artikli 5 lõikes 2 a.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 b
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 26 a osutatud delegeeritud 
volitused antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates …* ning programmi 
kehtivusajaks.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 26 a 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 kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Õigusakt, mis on vastu võetud 
kooskõlas artikliga 26 a, jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
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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 võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotluse korral kahe kuu võrra pikendada.
* ELT, palun sisestada käesoleva 
määruse jõustumiskuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 c
Programmi rakendamine

Programmi rakendamiseks võtab 
komisjon vastu mitmeaastased töökavad 
ja iga-aastased tööprogrammid.
Mitmeaastased töökavad ja iga-aastased 
tööprogrammid hõlmavad programmi 
kõiki kolme tegevussuunda.

Or. en

Selgitus

Programmi kolme tegevussuuna koostoime tugevdamiseks ning selle sujuva rakendamise 
hõlbustamiseks peaks kavandamisetapp hõlmama kõiki kolme tegevussuunda. Samuti 
laiendab minimaalse ühise raamistiku loomine rakendamise tarvis ka parlamendi ning samuti 
liikmesriikide kontrolliõigust kõigile kolmele tegevussuunale.

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 d
Strateegiline nõuandekomitee

1. Komisjon asutab strateegilise 
nõuandekomitee, kes nõustab teda 
programmi rakendamise juhtimisel ning 
ka selle seiramisel ja hindamisel.
2. Strateegilist nõuandekomiteed juhib 
komisjon ning see koosneb liikmesriikide 
ja muude osalevate riikide, 
ametiühingute, tööandjate 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindajatest –
organiseerituna liidu tasandil –, kes on 
otseselt või kaudselt seotud programmi 
tegevuste rakendamisega.
3. Strateegiline nõuandekomitee:
a) esitab oma arvamuse mitmeaastaste 
töökavade kohta;
b) esitab oma arvamuse iga-aastaste 
tööprogrammide kohta;
c) nõustab komisjoni programmi 
seiramisel ja hindamisel, nagu on 
sätestatud vastavalt artiklites 13 ja 14;
4. Komisjon võib konsulteerida 
strateegilise nõuandekomiteega muudes 
küsimustes kui need, millele on osutatud 
lõikes 3.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 e
Komisjoni rakendusvolitused
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1. Programmi rakendamiseks vajalikud 
meetmed, mis on seotud alljärgnevate 
küsimustega, võetakse vastu artikli 26 f 
lõikes 3 viidatud kontrollimenetluse 
kohaselt:
a) mitmeaastased töökavad;
b) iga-aastased töökavad.
2. Kõik muud programmi rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu 
kooskõlas artikli 26 f lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 f
Komitee

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
tähendab komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.
3. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 g
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Üleminekusätted
Otsuse 1672/2006/EÜ artiklites 4, 5 ja 6 
osutatud meetmete suhtes, mis on 
algatatud enne 1. jaanuari 2014, 
kohaldatakse nimetatud otsust ka 
edaspidi. Nende meetmetega seoses 
abistab komisjoni käesoleva määruse 
artiklis 26 f osutatud komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teostab mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna 
spetsiifilise lõpliku hindamise hiljemalt üks 
aasta pärast rahvusvaheliste
finantseerimisasutustega sõlmitud 
lepingute lõppemist.

2. Komisjon teostab mikrorahastamise ja 
sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna 
spetsiifilise lõpliku hindamise hiljemalt üks 
aasta pärast finantseerimisasutustega 
sõlmitud lepingute lõppemist.

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni esitatud sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm ühendab kolm 
juba olemasolevat programmi – „Progress”, EURES ning mikrokrediidirahastu – uueks 
ühtseks programmiks.

Käimasoleva Euroopa mikrokrediidirahastuga „Progress” toetatakse ELi poliitika arengut ja 
koordineerimist tööhõive, sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise, töötingimuste, 
diskrimineerimisvastase võitluse ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. „Progress” rahastab 
analüütilist tegevust ja vastastikuse õppimise, teadlikkuse ja levitamise valdkonda kuuluvaid 
tegevusi ning toetab peamisi osalejaid.

EURES keskendub töötajate piiriülesele liikuvusele. EURESe võrgustiku ülesandeks on 
pakkuda teavet, nõustamist ja vahendusteenust (vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendust) 
liikuvatele töötajatele ja tööandjatele ning üldiselt kõigile kodanikele, kes soovivad kasutada 
vaba liikumise õigust. EURES-l on eriline tähtsus eelkõige Euroopa piiriregioonides, 
vahendades ja aidates lahendada igasuguseid probleeme, mis võivad töötajatel ja tööandjatel 
seoses piiriülese töötamisega tekkida.

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” asutati 2010. aastal ja see hõlbustab mikroettevõtete 
asutamiseks ja toetamiseks juurdepääsu mikrokrediidile. Rahastu ei rahasta mikroettevõtteid 
ise, vaid see võimaldab ELi valitud mikrokrediidi andjatel anda rohkem laenu.

Komisjoni ettepanekuga liita alates 2014. aastast need kolm programmi, ei saavutata õiget 
eesmärki. Selle asemel et neid kolme programmi optimeerida ja tõhustada, muutuvad 
eesmärgid ja meetmed liitmise tulemusel nõrgemaks. Kolme instrumendi sisulist seotust 
sellega ei saavutata. I osas sõnastatakse küll ühissätted, aga samas viidatakse ka 
selgesõnaliselt kolmele eraldi tegevussuunale. 

Raportöör jagab seisukohta, et kolme programmi liitmine ei loo Euroopa kodanikele otsest 
lisaväärtust peale halduse lihtsustamise Euroopa Komisjoni jaoks. 

Kolme tegevussuuna eesmärkide ja sisu kuhjamisega tekib esmapilgul mulje, et oluline sisu, 
nagu tööhõive kõrge taseme edendamine, piisava sotsiaalse kaitse tagamine, vaesuse- ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus ning töötingimuste parandamine ei ole keskse tähtsusega.

Lisaks tuleb märkida, et komisjoni ettepanek on väga paljudes kohtades äärmiselt 
ebamäärane, mistõttu Euroopa Komisjon saab programmi rakendamisel ja väljakujundamisel 
suure tegutsemisvabaduse. Seetõttu on raportööri jaoks tähtis ülesanne need puudused 
parandada. Peab olema selge, kuhu läheb peaaegu ühe miljardi euro suurune rahasumma ja 
kuidas programmid välja arendatakse.

Peale selle on raportöör seisukohal, et määruse ettepanek programmi kohta peab arvestama 
tervet hulka konkreetseid probleeme, mis järgnevalt esile tuuakse.

1. Programmil, mis toetab ELi riikide tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat, peaks olema ka sobiv 
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pealkiri. Sotsiaalsete muutuste programm ei täida seda eesmärki, sest puuduvad suunised. 
„Sotsiaalsed muutused” ei ole positiivse värvinguga mõiste, sest see kirjeldab nii positiivseid 
kui ka negatiivseid ühiskondlikke muutusi. Sotsiaalsete edusammude ja tööhõive eesmärgid 
peavad seepärast olema selgesõnaliselt nimetatud juba pealkirjas.

2. Komisjoni ettepanekus on rõhuasetus pandud sotsiaalsele innovatsioonile ja sotsiaalsele 
eksperimenteerimisele. Komisjon kehtestab tegevussuunas „Progress” isegi 17 %-lise määra 
sotsiaalse eksperimenteerimise rahastamiseks. Kuid ei sotsiaalse innovatsiooni ega sotsiaalse 
eksperimenteerimise kohta ei anta selgeid mõisteid. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku 
defineerida programmis sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalne eksperimenteerimine ning luua 
selge seos tööhõive, sotsiaalse kaasamise ja vaesuse vastu võitlemise teemaga.

3. Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika toetamise programm peab siduma sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone kõikidel tasanditel. Seetõttu nõuab raportöör 
partnerluspõhimõtte kindlat juurutamist. Euroopa tasandil teeb ta ettepaneku luua strateegiline 
nõuandev kogu. See komisjoni, liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide esindajatest koosnev kogu peab toetama komisjoni programmi ELi tasandil 
rakendamisel, kontrollimisel ja hindamisel.

4. Programmi eelarve on 958,10 miljonit eurot. Kooskõlas Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooniga „Tulevikku investeerimine: uus mitmeaastane finantsraamistik 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel” teeb raportöör ettepaneku 
tõsta üldeelarvet 5% võrra. Majanduskriisi ja võlgade stabiliseerimise aegadel ELi 
liikmesriikides omandavad sotsiaal- ja tööhõiveprogrammid keskse tähtsuse. 

Selleks et sobitada protsendimäärade jagamist kolmele tegevussuunale uute 
raamtingimustega, teeb raportöör ettepaneku väikeseks ümberjagamiseks ja toob välja 
esmatähtsad valdkonnad.

Programmi „Progress” tegevussuund peaks edaspidi tagama, et suurim osa rahalistest 
vahenditest läheb sotsiaalse kaasamise, sotsiaalkaitse ja vaesuse vastu võitlemise 
valdkonda. Arvestades noorte kasvavaid probleeme tööturul ja noorte kasvavat töötust, teeb 
raportöör lisaks ettepaneku kasutada vähemalt 10-protsendilist osa noorte töötuse vastu 
võitlemiseks. Raportöör tunneb heameelt, et komisjon on eraldanud osa sotsiaalseks 
eksperimenteerimiseks, ja teeb ettepaneku suurendada protsendimäära, et rahastada rohkem 
konkreetseid projekte.

EURESe tegevussuunaga seoses tuleks tagada, et rahastatakse eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, piiriülest partnerlust ning EURESe töötajate õpet ja kvalifikatsiooni.

Mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunaga seoses tuleb tagada, et mõlemat 
vahendit rahastataks piisavalt. 
5. Progressi tegevussuund saab enamiku rahast ja peab rahaliselt toetama Euroopa Liidu 
eesmärkide täitmist tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku 
muuta seos tööhõive, töötingimuste, sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasamise ja vaesuse vastu 
võitlemise teemadega selgemaks.

6. EURESe tegevussuuna kohta esitab komisjon laialdased uuendused. Kuna horisontaalsete 
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meetmete rahastamine on programmiga hõlmatud, tuleb edaspidi riiklikke EURESe meetmeid 
rahastada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu. 

Raportöör väljendab kahetsust, et komisjon ei näe programmi raames ette EURESe piiriülese 
partnerluse rahastamist. Just liikuvate töötajate ja tööandjate nõustamine piiriregioonides 
omandab üha tihedamalt kokku kasvavas Euroopas keskse tähtsuse.

Selleks et tagada piiriüleste partnerluste rahastamine ka peale 2013. aastat, teeb raportöör 
ettepaneku võtta piiriülesed partnerlused programmi raames EURESe toetatavasse valdkonda. 
Seoses komisjoni sihtrühmadele suunatud liikuvuskavadega, mis kujutavad endast 
pakkumisele ja nõudlusele suunatud ELi töövahenduse kontseptsiooni, peavad ausa liikuvuse 
suhtes kehtima selged eeskirjad. 

7. Ka mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund ei ole konkreetselt välja 
arendatud. Raportöör tunneb heameelt komisjoni poolt esitatud uuenduse üle anda tulevikus 
raha ka sotsiaalsele ettevõtlusele. Sellegipoolest peavad sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas 
kehtima selge kord ja eeskirjad raha jagamise kohta. Mikrokrediidi andmisel ohustatud 
rühmade liikmetele ja mikroettevõtetele tuleb tagada ka taotlejate vajalik nõustamine ja 
kontrollimine nende iseseisvuse saavutamise teel.


