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Muudatusettepanek 24
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selles kontekstis peaks EGF 
arvestama riikidega, kellel on suurimad 
majanduslikud ja sotsiaalsed raskused, 
kus on suletud kõige rohkem ettevõtteid ja 
kus on kõige suurem töötus. Tagamaks 
seda, et piirkondadel, kus on tõsised 
raskused finantsstabiilsuse säilitamisega, 
ei oleks võrreldes teistega vähem 
võimalusi juurdepääsuks fondi 
vahenditele, peaks olema võimalik EGFi 
toetusmäära suurendada kuni 95 %-ni 
abikõlblikest kulutustest 
lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikes 
piirkondades ning 85 %-ni abikõlblikest 
kulutustest ülejäänud piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 

välja jäetud
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struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Monika Smolková

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” kohaselt tuleks EGFi 
reguleerimisala laiendada, et lihtsustada 
põllumajandustootjate kohanemist uue 
turuolukorraga, mis tuleneb 

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” kohaselt tuleks EGFi 
reguleerimisala laiendada, et lihtsustada 
põllumajandustootjate kohanemist uue 
turuolukorraga, aidata neil olla 
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rahvusvahelistest kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nende üleminekut
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

Or. sk

Muudatusettepanek 28
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
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kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.
Põllumajandustootjate puhul peaks 
komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka väikeste, kuni viie töötajaga ettevõtete 
juhtidena tegutsevaid omanikke, samuti 
füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes oma 
tegevuse lõpetavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid kui ka ajutisi 
töötajaid, samuti füüsilisest isikust 
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keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

ettevõtjaid või töötajaid, kes soovivad 
asutada uut ettevõtet või võtta uue 
tuluallika loomiseks üle juba 
olemasolevat, või kes oma tegevuse 
lõpetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhte ja
juhtidena tegutsevaid omanikke, samuti 
füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes oma 
tegevuse lõpetavad.

Or. bg
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Muudatusettepanek 34
Monika Smolková

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, kes 
muudavad või kohandavad oma tegevusala
kaubanduslepingute tõttu muutunud 
turuolukorras. See hõlmab 
põllumajandustootjad, kes on muutnud või 
märkimisväärselt kohandanud oma 
eelnevat põllumajanduslikku tegevust 
seoses kaubanduslepingu parafeerimisega 
ning lõpeb kolm aastat pärast nende 
täielikku rakendamist.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, kes 
muudavad või kohandavad oma tegevusala 
muutunud turuolukorras.

Or. sk

Muudatusettepanek 35
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 

välja jäetud
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lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 
lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud Euroopa
Liidu poolt GATTi lepingute artikli XXIV 
alusel sõlmitud kahepoolsed lepingud või 
mitmepoolsed lepingud, mis on sõlmitud 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames.

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud Euroopa 
Liidu poolt GATTi lepingute artikli XXIV 
alusel sõlmitud kahepoolsed lepingud või 
mitmepoolsed lepingud, mis on sõlmitud 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames. See hõlmab põllumajandustootjad, 
kes on muutnud või märkimisväärselt 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
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kaubanduslepingu parafeerimisega ning 
lõpeb kolm aastat pärast nende täielikku 
rakendamist. Rahvusvaheliste 
kaubanduskokkulepete sõlmimine ELi 
poolt võib mõjutada turuolukorda 
liikmesriikides ning avaldada nimetatud 
sektorile ja põllumajandustoodetele mõju, 
mis on eriti märgatav teatavates 
piirkondades, mille geograafilised ja 
struktuurilised omadused ning suur 
majanduslik sõltuvus piiratud arvust 
põllumajandustoodetest on takistuseks nii 
nende konkurentsivõimele kui ka 
alternatiivsetele vahenditele 
globaliseerumise mõjudega 
toimetulekuks.

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda.
Seetõttu tuleks piirata rahaliste toetuste 
hõlmamist individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda.
Seetõttu tuleks piirata rahaliste toetuste 
hõlmamist individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest.

(10) Aktiivsete tööturupoliitika meetmete 
kooskõlastatud paketi koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama meetmeid, mis 
aitavad märkimisväärselt kaasa koondatud 
töötajate tööhõive edendamisele.
Liikmesriigid peaksid püüdlema eesmärgi 
poole, et vähemalt 50% töötajatest, kellele 
meetmed on suunatud, leiaksid tööd või 
uue tegevuse 12 kuu jooksul alates
vahendite eraldamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega ei tohiks
EGFi rahalised toetused asendada
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

(12) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega peaksid EGFi 
rahalised toetused täiendama
toetusmeetmeid, mis on koondatud 
töötajatele kättesaadavad liidu 
struktuurifondide või muude liidu 
poliitikavaldkondade või programmide 
kaudu.

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleb lisada erisätted EGFi 
kasutamise juhtumite ja tulemuste teabe-
ja kommunikatsioonitegevuste kohta. Et 
tagada suurem tõhusus laiema 
avalikkusega suhtlemisel ning komisjoni 
algatatud kommunikatsioonimeetmete 
tugevam sünergia, peaksid käesoleva 
määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.

(13) Arvestades madalat teadlikkust 
EGFist liikmesriikides, tuleb lisada 
erisätted programmi teabe- ja
edendamismeetmete, parimate tavade 
näidete ja EGFi tulemuste kohta. Et 
tagada suurem tõhusus laiema 
avalikkusega suhtlemisel ning komisjoni 
algatatud kommunikatsioonimeetmete 
tugevam sünergia, peaksid käesoleva 
määruse alusel 
kommunikatsioonimeetmetele eraldatud 
ressursid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
eeldusel et need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärkidega.

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 
kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 
kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel või ootamatu 
kriisi tõttu, ning anda rahalist toetust nende 
kiireks tööturule tagasipöördumiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 48
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 
märkimisväärseks kohandamiseks.

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele, majanduskasvule ja 
tööhõivele, et liit saaks näidata üles oma 
solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud 
töö maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel või ootamatu kriisi tõttu, ning 
anda rahalist toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab
märkimisväärne impordi tõus ELi, liidu 
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 
või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele;

(a) töötajatele, kes on kaotanud töö 
maailma kaubanduses globaliseerumise 
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste 
tagajärjel, mida eelkõige näitab liidu 
turuosa kiire kahanemine vastavas sektoris 
või tegevuse üleviimine kolmandatesse 
riikidesse, ning juhul kui nimetatud 
koondamistel on märgatav kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu, eeldusel et kriisi ja 
koondamiste vahel on otsene ja tõestatav 
seos;

(b) töötajatele, kes on kaotanud töö kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire 
tõttu, eeldusel et kriisi ja koondamiste 
vahel on otsene ja tõestatav seos;

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 
täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 52
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 
täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „töötaja” – renditöötaja, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/104/EÜ artiklis 3, 
kelle kasutajaettevõtja on ettevõte 
vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile a või b,
ning lähetus kasutajaettevõttesse lõpeb
ning seda ei uuendata artikli 4 vastavas 
punktis sätestatud tähtaja jooksul; või

(c) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjad ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed. 

Or. bg

Muudatusettepanek 54
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – väikeste, kuni viie töötajaga
ettevõtete juhtidena tegutsevad omanikud 
ning füüsilisest isikust ettevõtjad ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjad ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – füüsilisest isikust ettevõtjad
ja töötajad, kes soovivad asutada uut 
ettevõtet või võtta uue tuluallika loomiseks 
üle juba olemasolevat, ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Monika Smolková

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „töötaja” – mikroettevõtete ning
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 
nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

(d) „töötaja” – mikroettevõtete ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning 
füüsilisest isikust ettevõtjad (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed.

Or. sk

Muudatusettepanek 58
Iosif Matula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üheksa kuu jooksul kaotab töö 
vähemalt 500 töötajat, kes töötavad 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas või
kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et nende piirkondade 
hulgas kahes kaotab kokku töö vähemalt 
500 töötajat.

(b) üheksa kuu jooksul kaotab töö 
vähemalt 500 töötajat, kes töötavad 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas, sama 
liikmesriigi kahes külgnevas piirkonnas või 
piiriüleses piirkonnas, või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et nende piirkondade 
hulgas kahes kaotab kokku töö vähemalt 
500 töötajat.

Or. ro
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Muudatusettepanek 59
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 
toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 60
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mis puutub põllumajandustootjatesse, 
siis juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 

välja jäetud
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toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 
toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või 
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

4. Kui väikeste, kuni viie töötajaga
ettevõtete juhtidena tegutsevad omanikud 
ja füüsilisest isikust ettevõtjad muudavad 
oma tegevusala, siis käesoleva määruse 
tähenduses loetakse sellist olukorda 
koondamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või 
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

4. Kui mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või
põllumajandustootjad märkimisväärselt 
kohandavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

4. Kui füüsilisest isikust ettevõtjad või
töötajad, kes soovivad asutada uut 
ettevõtet või võtta uue tuluallika loomiseks 
üle juba olemasolevat, peavad muutma 
või kohandama oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 

(c) Väikeste, kuni viie töötajaga ettevõtete 
juhtidena tegutsevate omanike ja füüsilisest 
isikust ettevõtjate puhul arvestatakse 
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ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

koondamist alates kuupäevast, mil tegevus 
lõpetati artiklis 2 sätestatud mis tahes 
põhjusel ning kooskõlas riiklike 
õigusaktide või haldusnormidega, või 
alates kuupäevast, mis on sätestatud artikli 
4 lõike 3 alusel vastu võetud komisjoni 
delegeeritud õigusaktis.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate puhul arvestatakse koondamist 
alates kuupäevast, mil tegevus lõpetati 
artiklis 2 sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja (c) Füüsilisest isikust ettevõtjate ja 
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keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

töötajate puhul, kes soovivad asutada uut 
ettevõtet või võtta uue tuluallika loomiseks 
üle juba olemasolevat, arvestatakse 
koondamist alates kuupäevast, mil tegevus 
lõpetati artiklis 2 sätestatud mis tahes 
põhjusel ning kooskõlas riiklike 
õigusaktide või haldusnormidega, või 
alates kuupäevast, mis on sätestatud artikli 
4 lõike 3 alusel vastu võetud komisjoni 
delegeeritud õigusaktis.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

(c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtide,
juhtidena tegutsevate omanike ja füüsilisest 
isikust ettevõtjate puhul arvestatakse 
koondamist alates kuupäevast, mil tegevus 
lõpetati artiklis 2 sätestatud mis tahes 
põhjusel ning kooskõlas riiklike 
õigusaktide või haldusnormidega, või 
alates kuupäevast, mis on sätestatud artikli 
4 lõike 3 alusel vastu võetud komisjoni 
delegeeritud õigusaktis.

Or. bg

Muudatusettepanek 68
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 69
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
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või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või 
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks.
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 71
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks.
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 72
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
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edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a 
investeeringud füüsilisse varasse), 
koostöömeetmed, täpseid vajadusi 
arvessevõttev koolitus ja ümberõpe, kaasa 
arvatud info- ja sidetehnoloogiaalased 
oskused ning omandatud kogemuste 
sertifitseerimine;

edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine, koostöömeetmed, 
täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), koostöömeetmed, 
täpseid vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

(a) tööotsingute toetamine, 
kutsenõustamine, nõustamisteenused, 
juhendamine, töövahendus, ettevõtluse 
edendamine, füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegevuse alustamise ning ettevõtte 
asutamise või tegevusala vahetamise või 
kohandamise toetamine (k.a investeeringud 
füüsilisse varasse), abi mikroettevõtete 
loomiseks, koostöömeetmed, täpseid 
vajadusi arvessevõttev koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused ning 
omandatud kogemuste sertifitseerimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele), mis kõik peavad toimuma 
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele 
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

(b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused, mis kõik peavad toimuma 
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsilisest isikust ettevõtjate või selliste 
isikute puhul, kes on alustanud tegevust 
ettevõtjana või kes on vahetanud 
tegevusala või seda kohandanud, ei tohi 
investeeringud füüsilisse varasse ületada 
35 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 77
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

(a) koondamiste ja maailma kaubanduses 
toimunud oluliste struktuurimuutuste või 
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire põhjendatud analüüs.
Kõnealune analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

(a) koondamiste ja maailma kaubanduses 
toimunud oluliste struktuurimuutuste või 
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire põhjendatud analüüs.
Kõnealune analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) juhul kui ettevõte jätkab pärast 
koondamisi tegevust, peab ta esitama 
üksikasjaliku selgituse oma juriidilistest 
kohustustest ning meetmetest, mida ta on 
võtnud koondatud töötajate eest
hoolitsemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) koondatud töötajate profiil ja 
esmane hinnang nende põhi-, täiend- ja 
jätkuõppe vajaduste ning nende eelduste 
kohta luua oma ettevõte;

Or. de

Muudatusettepanek 81
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse asjaomaste töötajate või nende 
esindajate, sotsiaalpartnerite, kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonidega 
konsulteerimiseks;

(g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste riikliku ja piirkondliku tasandi
organisatsioonidega konsulteerimiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) teave selle kohta, kas ettevõte on 
viimase 10 aasta jooksul saanud 
vahendeid liidu ühtekuuluvus- või 
struktuurifondidest või liidu 
toetusprogrammide kaudu infrastruktuuri 
ning ettevõtte või selle töötajate 
tegevusega seotud projektide 
rahastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetused koondatud töötajatele 
täiendavad liikmesriigi meetmeid, mis on 
võetud riigi, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil.

1. Toetused koondatud töötajatele ei 
asenda, vaid täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, mis on võetud riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks.
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega.

2. Rahaline toetus peab piirduma sellega, 
mis on vajalik üksikutele koondatud 
töötajatele solidaarsuse ja toe pakkumiseks.
EGFi toetatavad meetmed peavad olema 
vastavuses ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega, kaasa arvatud riigiabi 
eeskirjadega, ning need ei asenda 
meetmeid, mille eest vastutavad 
liikmesriigid või ettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni algatusel võib fondi 
rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, 
järelevalve- ja andmekogumismeetmete 
ning teadmistebaasi loomise rahastamiseks 
kasutada kuni 0,5 % fondi iga-aastasest 
maksimumsummast. Seda võib ka kasutada 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalike 
haldus- ja tehnilise toe, teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete ning auditi, 
kontrolli- ja hindamismeetmete 
rahastamiseks.

1. Komisjoni algatusel võib fondi 
rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, 
järelevalve- ja andmekogumismeetmete 
ning teadmistebaasi loomise rahastamiseks 
kasutada kuni 0,1 % fondi iga-aastasest 
maksimumsummast. Seda võib ka kasutada 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalike 
haldus- ja tehnilise toe, teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete ning auditi, 
kontrolli- ja hindamismeetmete 
rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4



PE488.043v01-00 36/40 AM\900924ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon võib samuti 
anda teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele.

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon annab selged 
juhised fondi kasutamise kohta ka Euroopa 
ja siseriiklikele sotsiaalpartneritele ning 
kohalikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon võib samuti
anda teavet fondi kasutamise kohta 
Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele.

4. Komisjoni tehniline abi hõlmab 
liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist 
fondi kasutamiseks, järelevalveks ja fondi 
töö hindamiseks. Komisjon annab samuti
üksikasjalikku teavet fondi kasutamise 
kohta Euroopa ja siseriiklikele 
sotsiaalpartneritele.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 3 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 

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

eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
nende eeldatavat maksumust. Summa ei 
tohi ületada 50 % artikli 8 lõike 2 punktis e
osutatud hinnangulistest kogukuludest või 
65 % nendest kuludest, juhul kui 
liikmesriik on esitanud taotluse 
territooriumi kohta, milles vähemalt üks 
NUTS II tasandi piirkond on abikõlblik 
struktuurifondide lähenemiseesmärgi 
raames. Selliste olukordade hindamisel 
otsustab komisjon, kas 65 % 
kaasrahastamise määr on põhjendatud, 
võttes arvesse sotsiaalseid ja 
tööhõivenäitajaid, näiteks korrigeeritud 
kasutatavat tulu pärast sotsiaalsiirdeid.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina lõikes 1 sätestatud 
ülemmääradest võib EGF toetusmäära 
suurendada kuni 95 %-ni abikõlblikest 
kulutustest lähenemiseesmärgi alusel 
abikõlblikes piirkondades, äärealadel ja 
väiksematel Egeuse mere saartel ning 
85 %-ni abikõlblikest kulutustest muudes 
piirkondades. Nimetatud määrasid 
kohaldatakse abikõlblikele kulutustele, 
mis tehakse ajavahemikul, mille jooksul 
liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest:
(a) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
nõukogu 11. mai 2010. aasta määrusele 
(EL) nr 407/2010 (millega luuakse 
Euroopa finantsstabiilsusmehhanism) või 
talle on finantsabi andnud teised euroala 
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liikmesriigid enne kõnealuse määruse 
jõustumist;
(b) liikmesriik saab keskmise tähtajaga 
finantsabi vastavalt nõukogu 18. 
veebruari 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 
332/2002 (millega liikmesriikide 
maksebilansi toetamiseks luuakse 
keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem);
(c) liikmesriik saab finantsabi vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.

Or. pt

Muudatusettepanek 91
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.
Põllumajandustootjate puhul on kulud 
toetuskõlblikud alates artikli 4 lõike 3 
kohases delegeeritud õigusaktis sätestatud 
kuupäevast.

Kulude katteks võib saada fondist toetust 
alates artikli 8 lõike 2 punktis h sätestatud 
kuupäevadest, mil liikmesriik alustab 
töötajatele individuaalsete teenuste 
osutamist või mil talle tekivad halduskulud 
seoses EGFi rakendamisega kooskõlas 
artikli 7 lõigetega 1 ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjatele makstavate 
toetuste finantsjuhtimine

välja jäetud

Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ….. ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ….. ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
kohta.

välja jäetud

Or. de


