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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks programm kasutama 
järjepidevat lähenemist tööhõive 
parandamisele ning sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele. Programmi 
rakendamist tuleks ratsionaliseerida ja 
lihtsustada eelkõige ühiste sätetega, mis 
hõlmavad inter alia üldeesmärke, 
meetmete liigitust, seiret ja hindamiskorda.
Programm peaks keskenduma ka suurtele, 
selge ELi lisaväärtusega projektidele, et 
saavutada kriitiline mass ning vähendada 
nii toetusesaajate kui ka komisjoni 
halduskoormust. Ühtlasi tuleks eelkõige 
liikuvuskavade rakendamisel rohkem 
kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi
(kindlasummaline rahastamine ja 
ühekordsed maksed). Programm peaks 
olema ühtne kontaktpunkt 
mikrorahastamise pakkujate jaoks, kes 
pakuvad rahastamist mikrokrediidi, 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
jaoks. Ning lõpuks peaks programm 
võimaldama eelarvelist paindlikkust 
sellega, et luuakse reserv, millest tehakse 
igal aastal eraldisi, et reageerida 
poliitilistele prioriteetidele.

(5) Programm peaks kasutama järjepidevat 
lähenemist tööhõive parandamisele ning 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele. Programmi rakendamist 
tuleks ratsionaliseerida ja lihtsustada 
eelkõige ühiste sätetega, mis hõlmavad
muu hulgas 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, tehnoloogia 
arendamise ja kaasajastamise ning
tehnilise abi jaoks. Ning lõpuks peaks 
programm võimaldama eelarvelist 
paindlikkust sellega, et luuakse reserv, 
millest tehakse igal aastal eraldisi, et 
reageerida poliitilistele prioriteetidele.

Or. pt

Selgitus

Mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine peaks 
võimaldama neil ajakohastada ja uuendada oma tehnoloogiat, nii et nad suudaksid tegeleda 
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nende ees seisvate probleemidega ning eelkõige kõrvaldada tööstus-, tootmis- ja 
turustussektori koondumise ja monopoliseerumisega seotud takistused. 

Muudatusettepanek 2

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 
vahenduse ning toetades tegevusi 
värbamis-, nõustamis- ja 
juhendamisteenuste valdkonnas riiklikul ja 
piiriülesel tasandil, aidates sellega kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisele.

(11) Kooskõlas aluslepingu artiklitega 45 
ja 46 kehtestatakse määruses (EL) 
nr 492/2011 sätted, mille eesmärk on 
saavutada töötajate vaba liikumine, mis 
põhineb nende vabal tahtel, mitte ei ole 
tingitud töötusest või muudest 
sotsiaalsetest probleemidest, 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 
vahenduse ning toetades tegevusi 
värbamis-, nõustamis- ja 
juhendamisteenuste valdkonnas riiklikul ja 
piiriülesel tasandil, aidates sellega kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisele.

Or. pt

Selgitus

Oluline on kindlustada, et töötajate vaba liikumine toimub vabatahtlikkuse alusel, mitte 
tingitult töötusest või muudest sotsiaalsetest probleemidest.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Põhjendus 14

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 

(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 
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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.

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. Samuti on 
tähtis, et antava krediidi abil oleks 
võimalik katta tehnoloogia 
kaasajastamine ja arendamine, mis on 
olulised mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete likviidsuse 
ja sõltumatuse kaitsmiseks.

Or. pt

Selgitus

Mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine peaks 
võimaldama neil ajakohastada ja uuendada oma tehnoloogiat, nii et nad suudaksid tegeleda 
nende ees seisvate probleemide ja takistustega, kuna on oluline tagada nende ettevõtete 
likviidsus ja sõltumatus. 

Muudatusettepanek 4

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.
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Muudatusettepanek 5

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 
töötingimuste valdkonnas, et saavutada 
konkreetsed ja kooskõlastatud meetmed nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil;

(a) edendada tööhõive suurendamise ning 
sotsiaalsete ja töötajate õiguste kaitsmise 
strateegiaid peamiste ELi ja riiklike 
poliitikakujundajate, samuti teiste 
huvitatud isikute seas, et saavutada 
konkreetsed ja kooskõlastatud meetmed nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil;

Or. pt

Muudatusettepanek 6

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, juurdepääsetavate ja 
tõhusate riiklike sotsiaalkaitse süsteemide 
ja tööturgude arengut ning aidata kaasa 
poliitika reformile, edendades head 
juhtimistava, vastastikku õppimist ja 
sotsiaalset innovatsiooni;

Or. pt

Muudatusettepanek 7

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) tagada töötajatele geograafilise 
liikuvuse võimalus, mis ei ole tingitud 
töötusest või muudest sotsiaalsetest 
probleemidest, ning suurendada
sotsiaalseid ja töötajate õigusi arvestava
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tööhõive võimalusi, mis on kõigile
juurdepääsetavad;

Or. pt

Selgitus

Oluline on kindlustada, et töötajate vaba liikumine toimub vabatahtlikkuse alusel, mitte 
tingitult töötusest või muudest sotsiaalsetest probleemidest.

Muudatusettepanek 8

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 haavatavate rühmade 
ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks ning parandades sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisvahenditele, et parandada 
nende likviidsust ja sõltumatust;

Or. pt

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) innustada töötajate õigusi 
arvestavate töökohtade loomist ja uute 
kvaliteetsete töökohtade jaoks uute 
oskuste ettenägemist ja väljaarendamist, 
ühendades tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
tööstus- ja struktuuripoliitikaga, et 
toetada vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusale majandusele üleminekut.

Or. pt
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – 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 50 %, millest 
vähemalt 17 % eraldatakse sotsiaalse 
eksperimenteerimise kui uuenduslike 
lahenduste testimise ja hindamise meetodi 
edendamiseks eesmärgiga suurendada 
lahenduste hulka;

Or. pt

Selgitus

Vt Artikli 5 lõike 2 punkti c muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale 20 %.

(c) mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse tegevussuunale 30 %.

Or. pt

Selgitus

Üks peamisi probleeme, mis tuleb ette mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete loomisel ja nende toimimises, on raskused rahastamise saamisel, seepärast on 
soovitav suurendada mikrorahastamist.


