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LÜHISELGITUS

Aastateks 2014–2020 kavandatud õigusaktide paketi raames on Euroopa Komisjon välja 
pakkunud määruse eelnõu, millega kehtestatakse uus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi „programm”). 

Uut programmi kehtestav määrus kanti kulutuste paketti uue mitmeaastase finantsraamistiku 
(2014–2020) 1. rubriigi (arukas ja kaasav majanduskasv) raames. 

Programmi eesmärk on aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” rakendamisele ja selle 
eesmärkide saavutamisele aruka ja jätkusuutliku arengu ning sotsiaalse kaasamise valdkonnas 
järgmiste meetmete abil: analüütilised meetmed, vastastikuse õppimisega seotud meetmed, 
toetus peamistele osalejatele, kes vastutavad programmi eesmärkide saavutamise eest, 
töötajate liidusisese liikuvuse edendamine ja mikroettevõtjate toetamine, mille eesmärgiks on 
tööhõive kõrge taseme edendamine, piisava sotsiaalkaitse tagamine, võitlus sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu ning töötingimuste parandamine. 
Komisjon teeb ettepaneku ühendada kolm olemasolevat vahendit (programm „Progress”, 
Euroopa tööturuasutuste võrgustik EURES ning Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”) 
üheks sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmiks. 

Aastal 2006 loodud ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi („Progress”) 
eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu tööhõivepoliitikat poliitika seiramise, vastastikuse 
õppimise, statistiliste vahendite ja meetodite väljatöötamise, peamiste osalejate toetamise, 
võrgustike loomise ja teadmiste populariseerimise kaudu. Peamised toetusesaajad on 
kohalikud omavalitused ja piirkondlikud ametiasutused, sotsiaalpartnerid ja valitsusvälised 
organisatsioonid.

Euroopa tööturuasutuste süsteem EURES loodi 2002. aastal. Süsteemi eesmärgiks on 
parandada töötajate geograafilist liikuvust ELis. EURES toetab piiriüleste partnerlussuhete 
loomist, mis oleksid ühtlasi paindlikud ühenduseks avalike asutuste ja sotsiaalpartnerite vahel, 
samuti nõustavaks üksuseks töötajate õiguste ja kohustuste küsimustes.

2010. aastal loodud tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa 
mikrokrediidirahastu (Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”) parandab mikrokrediidi 
juurdepääsetavust isikute jaoks, kellel on halvem juurdepääs traditsioonilisele laenuturule 
(töötud, inimesed, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus) ja kes soovivad käivitada või arendada 
iseseisvat majandustegevust. Mikrokrediidirahastu ei paku finantsvahendeid otse ettevõtjatele, 
vaid lihtsustab ELi riikide mikrokrediidiasutustel laenude andmist ettevõtjatele, kes soovivad 
alustada tegevust või toetada juba alustatud tegevust. 
Määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta 
peaks jõustuma olemasolevate programmide kehtivusaja lõppedes ehk 1. jaanuaril 2014 ja 
kehtima 31. detsembrini 2020. 

Komisjoni pakutud rahalised eraldised programmi rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020 moodustavad 958,19 miljonit eurot.

Raportöör nõustub, et komisjon ei ole mingil viisil näidanud kolme seni toimiva programmi 
ühendamisest tulenevat lisandväärtust. 

Lisaks sellele ei ole komisjon piiritlenud ega taganud uue programmi raames ette nähtud 
meetmete tõhusat koordineerimist ühtekuuluvusfondide (ESF, ERF) toetuste ulatusega, mis 
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viib mõnes valdkonnas nende meetmete kattumiseni. Nii kattub uue programmi toetuste 
valdkond, mis on seotud sotsiaalsete eksperimentide väljatöötamise ja realiseerimisega 
programmi tegevussuuna „Progress” raames, ESFi määruse eelnõus ette nähtud toetuste 
valdkonnaga, mis on seotud sotsiaalse innovatsiooniga. Ja veel: toetus sotsiaalsetele 
ettevõtetele on ette nähtud ka ERFi funktsioneerimist reguleerivas määruses. Seoses 
ülaltooduga on vajalik määratleda selged põhimõtted uue vahendi integreerimiseks 
ühtekuuluvuspoliitika raames juba funktsioneerivate lisalahendustega. 
Määrates 17% „Progressi” tegevussuunast sotsiaalsete eksperimentide edendamisele, ei 
täpsustata ega määratleta innovatsiooni ega sotsiaalsete eksperimentide täpsemaid eesmärke. 
Raportöör teeb ettepaneku muuta paindlikumaks komisjoni poolt kehtestatud sotsiaalsete 
eksperimentide valdkonna jäik protsendilagi ja rõhutab, et sotsiaalse innovatsiooni eesmärk ei 
saa asendada riiklike sotsiaalsüsteeme, vaid saab neid ainult toetada. Iga muu suund nõuaks 
eelnevat, laialdast poliitilist arutelu. 
Praeguses majandusolukorras on mikrokrediit kolmest vahendist kõige mõõdetavam. Väike-
ja mikroettevõtjad moodustavad 99% Euroopas asutatavatest firmadest ja ühe kolmandiku 
neist asutavad töötud inimesed. Seetõttu tuleks samuti suurendada mikrokrediidi osakaalu uue 
programmi eelarves ja rõhutada selle vahendi olulist rolli võitluses tõrjutusega. 
Majanduskriisi tingimustes ja arvestades liikmesriikide ranget eelarvedistsipliini on raportöör 
vastu halduskulude suurendamisele (artikli 5 lõige 3) ja 5% suurusele eelarvereservile, mille 
kasutamist ei ole komisjon selgelt defineerinud. 

Arvestades piirkondade ja linnade suurt rolli uue programmi rakendamisel, on oluline 
rõhutada nende üksuste kaasamist programmi rakendamise kõigisse etappidesse. 

Prioriteetseks tuleks pidada ka meetmete suunamist noortele võrgustiku EURES raames, sest 
20% noortest on töötud. Kahjuks peab raportöör juhtima tähelepanu, et puudub põhjalik 
hinnang võrgustiku EURES tulemuslikkusele ja teave selliste isikute arvu kohta, kes on tänu 
programmile tööd leidnud. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil teha oma 
raportisse järgmised muudatused:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Avatud koordinatsiooni meetodit,
mille paindlikkus ja tõhusus 
sotsiaalpoliitika valdkonnas on ennast 
juba tõestanud, tuleks kasutada tervikliku 
vahendina liikmesriikide poliitiliste 
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huvide valdkonnas; seetõttu tuleks 
programmi tõhususe ja kvaliteedi 
parandamiseks seda meedet rohkem 
kasutada.

Or. pl

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, tagades 
tiheda koostöö riiklike tööhõiveasutuste 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 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
täitmisele. Tuleb rõhutada, et komisjon ei 
saa täita tööhõiveasutuse ülesandeid.

Or. pl

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
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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.

hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, 
samuti lihtsustada mikrorahastamise 
halduslikku aspekti ning võimaldada 
tulevastele ettevõtetele juurdepääs 
asjakohastele koolitustele, 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.

Or. pl

Muudatusettepanek 4

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) 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.
Haldussüsteemi lihtsustamiseks, 
programmi meetmete rakendamiseks ja 
tegeliku lisandväärtuse loomiseks tuleb 
programm integreerida 
ühtekuuluvuspoliitika (ESF, ERF) 
raames funktsioneerivate lisalahedustega.

Or. pl
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
ole võimalik piisavalt täita liikmesriikide 
tasandil ning need on oma ulatuse ja mõju 
tõttu paremini saavutatavad ELi tasandil, 
võib EL võtta meetmeid vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Vastavalt 
nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttele ei minda 
käesoleva määrusega kaugemale, kui on 
vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(21) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei 
ole võimalik piisavalt täita liikmesriikide 
tasandil ning need on oma ulatuse ja mõju 
tõttu paremini saavutatavad ELi tasandil, 
võib EL võtta meetmeid oma pädevuse 
piires ja vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Vastavalt nimetatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele 
ja arvestades liikmesriikide 
institutsionaalset struktuuri ei minda 
käesoleva määrusega kaugemale, kui on 
vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Programmi eesmärke on võimalik 
tulemuslikult realiseerida, kaasates 
piirkonnad ja linnad maksimaalselt 
kõigisse töö-, rakendamis- ja 
juurutamisetappides. Piirkondlikud 
üksused tuleb kaasata juba planeerimise 
ja rahaliste vahendite jaotamise 
etappidesse. Piirkonnad on tänapäeval 
olulised osalejad ka sotsiaalpoliitikas ja 
võivad aidata välja töötada uudseid 
sotsiaalseid uuendusi.

Or. pl
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Muudatusettepanek 7

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 eesmärk on sotsiaalse mõju 
saavutamine, mitte aga kasumi tootmine 
omanikele ja sidusrühmadele. Lubamatu 
on sotsiaalse ettevõtte kasumi igasugune 
jagamine ettevõtte osanike vahel. Selline 
ettevõte tegutseb turul, tootes kaupu, 
osutades avalikke teenuseid ning osutades
teenuseid ettevõtlikul ja innovatiivsel moel, 
võttes olenevalt oma tegevuse iseloomust 
arvesse piirkondlikke eripärasid, ning 
kasutab kohalikke vahendeid ja ülejääki 
peamiselt sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamiseks. Ettevõtet juhitakse 
vastutustundlikul ja läbipaistval moel, 
kaasates töötajaid, kliente ja sidusrühmi, 
keda ettevõtte tegevus mõjutab.

Or. pl

Muudatusettepanek 8

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 
tulevastele ettevõtjate, eelkõige tööturult 
enim tõrjutud inimeste, töötute, sotsiaalselt 
tõrjutute, oma tegevust arendada 
soovivatele mikroettevõtjate jaoks 
juurdepääsu rahastamisele.

Or. pl
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Muudatusettepanek 9

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 geograafilist 
liikuvust ning suurendada tööhõive 
võimalusi, arendades ELi tööturge, mis on 
avatud, õiglased, kvaliteetsed ja kõigile 
juurdepääsetavad;

Or. pl

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) programmi raames võetavate 
meetmete suunamine noortele, keda kriis 
puudutab eriti raskelt, ja pikaajaliselt tööd 
otsivatele inimestele.

Or. pl

Muudatusettepanek 11

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 60%, 
millest liikmesriikidel soovitatakse 
eraldada:

– tööhõivepoliitikale – 18%,
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– sotsiaalkaitsele ja kaasamisele – 24%,
– töötingimustele – 8%. 
„Progressi” tegevusliinist ja selle 
üksikutest osadest mitte rohkem kui 15%
eraldatakse sotsiaalse eksperimenteerimise 
kui uuenduslike lahenduste testimise ja 
hindamise meetodi edendamiseks 
eesmärgiga suurendada lahenduste hulka; 

Or. pl

Muudatusettepanek 12

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 25%.

Or. pl

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 14

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. Komisjon võib kasutada mitte rohkem 
kui 1,5% lõikes 1 osutatud eraldistest
tehnilise ja haldusalase abi rahastamiseks, 
eelkõige auditeerimiskulude, tõlketeenuse 
sisseostmise, ekspertide kohtumiste ning 
nii komisjonile kui ka toetusesaajatele 
kasulike teavitus- ja 
kommunikatsioonitegevuste jaoks.

Or. pl

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hinnangud ja mõjuhinnangud; (c) hinnangud, sealhulgas eelkõige
kvantitatiivsed, aga ka kvalitatiivsed 
mõjuhinnanud;

Or. pl

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 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 

4. Meetmed edendamaks töötajate
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 
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konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori. konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori.

Or. pl

Muudatusettepanek 17

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, mida rahastatakse 
ühtekuuluvuspoliitika fondide raames,
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ning 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
raames.

Or. pl

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühtekuuluvus ja vastastikune 
täiendavus tagatakse ka kohalike 
omavalitsuste ja piirkondlike 
ametiasutuste kaasamisega programmi 
juurutamisse. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – 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 piirkondade
organisatsioonidele rahalist toetust nende 
suutlikkuse suurendamiseks, et arendada, 
edendada ja toetada ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alaste 
õigusaktide rakendamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. suurendada juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust:

1. viia miinimumi halduslikud raskused ja 
takistused, et suurendada juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust:

Or. pl

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis a viidatud tegevusi 
teostavad riigi- ja eraasutused järgivad hea 
haldustava, juhtimise ja klientide kaitse 
kõrgeid standardeid kooskõlas 
mikrokrediidiga tegelevate asutuste 
Euroopa tegevusjuhendiga ega lase isikuid 
ega ettevõtteid sattuda üleliia suurtesse 
võlgadesse.

3. Lõike 1 punktis a viidatud tegevusi 
teostavad riigi- ja eraasutused järgivad hea 
haldustava, juhtimise ja klientide kaitse 
kõrgeid standardeid kooskõlas 
mikrokrediidiga tegelevate asutuste 
Euroopa tegevusjuhendiga ega lase isikuid 
ega ettevõtteid sattuda üleliia suurtesse 
võlgadesse väga kõrge intressiga laenude 
andmise ning ettevõtete maksejõuetuseni 
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viivate laenude andmise tagajärjel. 

Or. pl


